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Tarkastajat: Euroopan komission on valvottava 
paremmin, miten EU:n lainsäädäntöä sovelletaan 
jäsenvaltioissa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa yleiskatsauksessa todetaan, että Euroopan 
komission on vielä mahdollista parantaa valvontaa, jota se kohdistaa EU:n lainsäädännön 
soveltamiseen jäsenvaltioissa. Katsauksessa paneudutaan komission toteuttamiin valvontatoimiin 
ja yksilöidään tulevia haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi katsauksessa tuodaan esiin, että EU:n 
lainsäädännön soveltaminen edellyttää avoimuutta, tilivelvollisuutta ja tarkastuksia.  

Euroopan komission on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti valvottava, miten 
jäsenvaltiot soveltavat EU:n lainsäädäntöä. Valvonta on olennaista EU:n yleisen tuloksellisuuden ja 
tilivelvollisuuden kannalta. Komissio keskittyy valvontatoimissaan hallitsemaan sitä riskiä, että 
jäsenvaltiot saattavat rikkoa EU:n lainsäädäntöä, mikä puolestaan voi johtaa virallisiin 
rikkomusmenettelyihin.  

Tarkastajien suorittama arviointi kattoi EU:n eri toiminnanaloja, joilla jäsenvaltioiden täytyy soveltaa 
EU:n lainsäädäntöä oikeudenkäyttöalueellaan, sekä näistä toiminnanaloista vastaavien komission 
pääosastojen valvontatoimet. Arviointi ei ole tarkastus. Siihen sisältyy kuvauksia ja analyysejä, jotka 
perustuvat julkaistuihin tietoihin sekä tietoihin, joiden julkaisemiseen arviointiin osallistuvat tahot 
ovat suostuneet.  

“Komissio toimii monimutkaisessa oikeudellisessa ympäristössä niin EU:n kuin jäsenvaltioidenkin 
tasolla, joten EU:n lainsäädännön soveltamiseen kohdistuva valvonta on vaativa tehtävä”, toteaa 
katsauksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Leo Brincat. 
”Tilintarkastustuomioistuimen katsauksessa tuodaan esiin useita mahdollisuuksia parantaa komission 
valvontatoimintoa kehittämällä edelleen komission nykyisen toimintatavan keskeisiä piirteitä ja 
vahvuuksia.” 

Monet tekijät vaikuttavat rikkomisen riskiin ja tekevät EU:n lainsäädännön soveltamiseen 
kohdistettavasta valvonnasta haastavaa. Näitä tekijöitä ovat valvottavan säädöskokonaisuuden koko 
ja lukuisten oikeudellisten välineiden monimutkaisuus, EU:n varojen suhteellisen hyvä saatavuus ja 
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rikkomusmenettelyyn nähden vaihtoehtoisten menettelyjen olemassaolo eri toiminnanaloilla sekä 
jäsenvaltioiden oikeudelliset ja valvontajärjestelyt. 

Tarkastajat nostavat esiin joukon keinoja, joita komissio on tähän mennessä käyttänyt. Komissio on 
asettanut täytäntöönpanon valvontatoimille prioriteetteja ja viitearvoja, jotka koskevat 
rikkomisepäilyjen ja kansalaisten valitusten käsittelemistä. Komissio on järjestänyt valvontatoimensa 
toiminnanaloittain ja sisällyttänyt ne paremman sääntelyn agendaan. Agendan avulla 
toimintapolitiikkoja ja säädöksiä laaditaan siten, että niille asetetut päätavoitteet saavutetaan ja 
mahdollistetaan tosiasioihin perustuvat julkiset valinnat. Komissio tarkistaa järjestelmällisesti, miten 
EU:n lainsäädäntöä sovelletaan kansallisessa lainsäädännössä, ja yksilöi mahdolliset noudattamatta 
jättämistapaukset hyödyntäen kansalaisten valituksia ja tekemiään tutkimuksia. Lisäksi se on edistänyt 
lainsäädännön noudattamista tehostamalla yhteistyötä ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden kanssa. 
Komissio on suoraan yhteydessä sidosryhmiin ja antaa valvontatoimistaan julkisia raportteja. 

Arvioinnissa annetaan myös esimerkkejä jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten työstä, joka liittyy 
lainsäädännön noudattamiseen kansallisella tasolla, ja kuvataan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuuksia kohdistaa tarkastuksia valvontajärjestelyihin EU:n 
tasolla. 

Tarkastajat tuovat esiin erilaisia keinoja, joiden avulla Euroopan komissio voisi vastata katsauksessa 
mainittuihin haasteisiin ja hyödyntää parannusmahdollisuudet. He kehottavat komissiota 
harkitsemaan valvontatoiminnon lujittamista entisestään seuraavin keinoin: 

• soveltamalla parempaa sääntelyä koskevaa lähestymistapaa täytäntöönpanon valvontaa 
koskevaan toimintapolitiikkaansa ja kartoittamalla valvontatoimet 

• käyttämällä EU:n talousarviota aiempaa koordinoidummin varmistaakseen sen avulla, että 
jäsenvaltiot soveltavat EU:n lainsäädäntöä 

• kannustamalla eri toiminnanalojen pääosastoja jakamaan jäsenvaltioita koskevaa 
tietämystään ja asiantuntemustaan  

• edistämällä lainsäädännön noudattamista tavalla, joka kohdennetummin vastaa yksittäisten 
jäsenvaltioiden tarpeita ja on yhdenmukaisempi eri toiminnanalojen kesken 

• kehittämällä täytäntöönpanon valvonnan prioriteeteista ja viitearvoista kokonaisvaltainen 
valvonnan hallinnointikehys 

• esittämällä sidosryhmille koostetumpaa tietoa ja analyysejä. 

Toimittajille tiedoksi 

Yleiskatsaukset ovat kuvailevia analyyttisiä selvityksiä monitahoisista laaja-alaisista toimintalohkoista 
tai hallinnon aloista. Tilintarkastustuomioistuin laatii yleiskatsaukset tietyltä alalta kartuttamansa 
kokemuksen ja osaamisen pohjalta, usein monialaisesta näkökulmasta. 

Tilintarkastustuomioistuimen yleiskatsaus “EU:n lainsäädännön soveltaminen käytännössä: Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaiset Euroopan komission valvontatehtävät” 
on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) englanniksi. Muut kieliversiot 
julkaistaan lähiaikoina. 
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Tilintarkastustuomioistuin järjestää maanantaina 24. syyskuuta Brysselissä konferenssin 
keskustellakseen eri sidosryhmien kanssa tästä yleiskatsauksesta ja ylipäätään EU:n lainsäädännön 
soveltamisesta käytännössä. Lehdistölle on tarjolla rajattu määrä paikkoja. Jos haluatte osallistua 
keskustelutilaisuuteen tai saada lisätietoja, voitte ottaa yhteyttä tilintarkastustuomioistuimen 
lehdistöpalveluun. Pyydämme teitä ilmoittamaan kiinnostuksestanne mahdollisimman pian ja joka 
tapauksessa ennen 10. syyskuuta 2018. 

 


