
BG 

 

 
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от 
Европейската сметна палата обзорен доклад. 
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu. 

Пресслужба на ЕСП 
Mark Rogerson – Говорител Т: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Служител в пресслужбата Т: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Съобщение за пресата 
Люксембург, 3 септември 2018 г. 

 
 

Необходимо е да бъде засилен надзорът от страна на 
Европейската комисия на прилагането на правото на ЕС 
от държавите членки, заявяват одиторите 
Според нов обзорен доклад на Европейската сметна палата съществуват възможности 
Комисията допълнително да засили своя надзор на прилагането на правото на ЕС в държавите 
членки. Докладът разглежда надзорните дейности на Европейската комисия и описва 
бъдещите предизвикателства и възможности. Освен това в него се посочва необходимостта от 
прозрачност, отчетност и одит при прилагането на правото на ЕС.  

Съгласно Договора за Европейския съюз Европейската комисия има задължението да извършва 
надзор на прилагането на правото на ЕС от страна на държавите членки. Това е от съществено 
значение за гарантиране на цялостната ефективност и отчетност на ЕС. Дейностите по надзор на 
Комисията са съсредоточени върху управлението на риска от потенциални нарушения на 
правото на ЕС от страна на държавите членки, които могат да доведат до официално 
производство за установяване на нарушение.  

В своя преглед Сметната палата разгледа различни области на политиката на ЕС, в които 
държавите членки трябва да прилагат правото на ЕС в рамките на своята юрисдикция, 
и дейностите по надзор на генералните дирекции на Комисията, отговарящи за тези области. 
Обзорният доклад не е резултат от одит, а в него се представят описания и анализ въз основа на 
публикувана информация и информация, която участниците в извършения преглед са се 
съгласили да направят публично достояние.  

„Комисията работи в сложна правна среда на равнището на ЕС и на равнището на 
държавите членки, което превръща надзора на прилагането на правото на ЕС 
в предизвикателство“, заяви Лео Бринкат, членът на Европейската сметна палата, отговарящ 
за доклада. „Извършеният от ЕСП преглед подчертава редица възможности за засилване на 
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надзорната функция на Комисията чрез доразвиване на основни характеристики и силни 
страни на настоящия ѝ подход.“ 

Върху риска от възникване на нарушения оказват влияние редица фактори, които също така 
затрудняват надзора на прилагането на правото на ЕС. Между тях са обемът на 
законодателството, което трябва да бъде наблюдавано, и сложността на множество правни 
инструменти, сравнителната достъпност на средствата от ЕС и наличието на алтернативи на 
производството за установяване на нарушения в различните области на политиката, както 
и законодателните и надзорните механизми на държавите членки. 

Одиторите представят редица начини, по които Комисията е реагирала до момента. Тя е 
определила приоритети за правоприлагането и критерии за разглеждането на жалбите на 
граждани и предполагаемите нарушения. Комисията също така е организирала своя надзор по 
области на политиката и го е включила в програмата за по-добро регулиране — системата за 
разработване на политики и закони така, че те да постигат своите цели, като позволяват 
основани на факти обществени решения. Тя систематично проверява как законодателството на 
ЕС се прилага в законите на държавите членки, обединява жалбите на гражданите и провежда 
разследвания с цел установяване на предполагаеми случаи на неизпълнение на задълженията, 
като също така е засилила сътрудничеството и обмена на информация с държавите членки за 
насърчаване на изпълнението на техните задължения. Комисията комуникира пряко със 
заинтересованите страни и докладва публично своите надзорни дейности. 

Прегледът представя също така примери за действията на върховните одитни институции на 
държавите членки по отношение на изпълнението на задълженията на национално равнище 
и представя обхвата, в рамките на който да се съсредоточи дейността на Европейската сметна 
палата във връзка с механизмите за надзор на равнището на ЕС. 

Европейската сметна палата излага редица съображения относно начините, по които 
Европейската комисия може да се справи с предизвикателствата и да използва възможностите за 
подобрение, посочени в обзорния доклад. Тя приканва Комисията да разгледа възможността да 
засили допълнително своята надзорна функция, като: 

• прилага подхода за по-добро регулиране към своята политика в областта на 
правоприлагането и извърши преглед на своите дейности по надзор; 

• използва бюджета на ЕС по по-координиран начин, за да помогне да се гарантира 
прилагането на правото на ЕС от държавите членки; 

• насърчава генералните дирекции в различните области на политика да споделят 
знанията и експертния си опит относно държавите членки;  

• насърчава изпълнението на задълженията по начин, който е по-добре насочен към 
нуждите на отделните държави членки и е по-последователен в различните области на 
политика; 

• развие приоритетите за правоприлагането и критериите в цялостна рамка за 
управление на надзора; 

• предоставя повече обобщена информация и анализи за заинтересованите страни. 
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Бележки към редакторите 

Обзорните доклади са описателни и аналитични документи за комплексни и широкомащабни 
области на политика или въпроси, свързани с управлението, в които Европейската сметна палата 
(ЕСП) споделя натрупания експертен опит и познания по съответната тема, често от 
междусекторна гледна точка. 

Обзорният доклад на ЕСП „Прилагане на правото на ЕС: надзорни отговорности на Европейската 
комисия съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз“ е публикуван на 
уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на английски език. Други езикови версии ще бъдат предоставени 
скоро. 

В понеделник, 24 септември, в Брюксел ЕСП ще проведе конференция за обсъждане 
с различни заинтересовани страни на обзорния преглед и на прилагането на практика на 
правото на ЕС като цяло. За пресата ще има ограничен брой места. В случай, че искате да 
участвате и да получите повече информация, моля да се свържете с Пресслужбата на ЕСП, за 
да заявите своя интерес (преди 10 септември 2018 г.). 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx

