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„Europos Komisijos vykdoma valstybių narių ES teisės 
taikymo priežiūra turi būti sustiprinta“, – teigia auditoriai 
Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų padėties apžvalgoje, Europos Komisija turi galimybių dar 
labiau sustiprinti savo vykdomą ES teisės taikymo valstybėse narėse priežiūrą. Apžvalgoje nagrinėjama 
Komisijos priežiūros veikla ir įvardijami būsimi sunkumai ir galimybės. Joje taip pat nurodomas 
skaidrumo, atskaitomybės ir audito taikant ES teisę poreikis.  

Pagal Europos Sąjungos sutartį Europos Komisija yra įpareigota prižiūrėti valstybių narių ES teisės 
taikymą. Tai nepaprastai svarbu siekiant užtikrinti bendrą ES veiksmingumą ir atskaitomybę. Komisijai 
vykdant priežiūros veiklą daugiausia dėmesio skiriama galimų valstybių narių ES teisės pažeidimų, dėl 
kurių gali būti pradėtos oficialios pažeidimo tyrimo procedūros, rizikos valdymui.  

Auditorių apžvalga apėmė skirtingas ES politikos sritis, kuriose valstybės narės privalo taikyti ES teisę jų 
jurisdikcijoje ir už šias sritis atsakingų Komisijos generalinių direktoratų priežiūros veiklą. Apžvalga nėra 
auditas; joje pateikiami aprašymai ir analizė remiantis paskelbta informacija ir informacija, kurią 
apžvalgos dalyviai susitarė paviešinti.  

„Komisija susiduria su sudėtinga teisine padėtimi ir ES, ir valstybių narių lygmeniu, todėl ES teisės 
taikymo priežiūros veikla nėra paprasta, – teigė už peržiūrą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Leo 
Brincat. – Mūsų apžvalgoje akcentuojama nemažai Komisijos priežiūros funkcijos stiprinimo galimybių ir 
toliau remiantis pagrindiniais Komisijos dabartinio metodo ypatumais ir privalumais.“ 

Pažeidimų rizikai įtakos turi nemažai veiksnių, kurie sukelia sunkumų prižiūrint ES teisės taikymą. Jie 
apima stebimo teisės organo dydį, daugelio teisinių priemonių sudėtingumą, santykinai parengtas 
naudoti ES lėšas ir pažeidimų procedūros alternatyvų egzistavimą skirtingose politikos srityse bei 
valstybių narių teisės ir priežiūros susitarimus. 

Auditoriai akcentuoja nemažai būdų, kuriais Komisija iki šiol yra reagavusi. Ji nustatė vykdymo 
užtikrinimo prioritetus ir piliečių skundų bei galimų pažeidimų nagrinėjimo lyginamuosius standartus. Ji 
savo priežiūrą organizavo pagal politikos sritis ir integravo ją į geresnio reglamentavimo darbotvarkę, 
politikų ir teisės aktų rengimo sistemą, kad būtų galima pasiekti jų pagrindinius tikslus, leidžiančius 
priimti įrodymais pagrįstus viešuosius sprendimus. Ji sistemingai tikrina, kaip ES teisė yra įgyvendinta 
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nacionalinėje teisėje, pažaboja piliečių skundus ir atlieka tyrimus, skirtus nustatyti įtariamus neatitikties 
atvejus ir sustiprino bendradarbiavimą bei informacijos mainus su valstybėmis narėmis siekdama skatinti 
atitiktį. Ji tiesiogiai palaiko ryšius su suinteresuotosiomis šalimis ir viešai teikia ataskaitas apie savo 
priežiūros veiklą. 

Apžvalgoje taip pat pateikta su atitiktimi nacionaliniu lygmeniu susijusių valstybių narių aukščiausiųjų 
audito institucijų darbo pavyzdžių ir akcentuojamos galimybės Europos Audito Rūmams atlikti su 
priežiūros susitarimais ES lygmeniu susijusį darbą. 

Auditoriai įvardijo įvairius aspektus, kaip Europos Komisija galėtų spręsti problemas ir pasinaudoti 
apžvalgoje akcentuojamomis tobulinimo galimybėmis. Jie ragina Komisiją apsvarstyti galimybę dar labiau 
sustiprinti savo priežiūros funkciją: 

• savo vykdymo užtikrinimo politikai taikant geresnio reglamentavimo metodą ir atliekant savo 
priežiūros veiklos rezultatų apžvalgą; 

• labiau koordinuotai naudojant ES biudžetą siekiant užtikrinti, kad valstybės narės taikytų ES 
teisę; 

• skatinant generalinius direktoratus skirtingose politikos srityse dalytis su valstybėmis narėmis 
susijusiomis žiniomis ir patirtimi;  

• skatinant atitiktį labiau orientuojantis į atskirų valstybių narių poreikius ir užtikrinant darną 
skirtingose politikos srityse; 

• rengiant vykdymo užtikrinimo prioritetus ir lyginamuosius standartus, kad jie sudarytų bendrą 
priežiūros valdymo sistemą; 

• teikiant suinteresuotosioms šalims skirtą labiau subendrintą informaciją ir analizę. 

Pastabos leidėjams 

Padėties apžvalgos yra aprašomieji analitiniai dokumentai, apimantys sudėtingas, plačias politikos sritis 
ar valdymo klausimus, kuriuose Europos Audito Rūmai (EAR) pateikia savo sukauptą patirtį ir žinias apie 
pasirinktas temas, dažnai taikydami horizontalųjį metodą. 

Europos Audito Rūmų padėties apžvalga „ES teisės praktinis taikymas: Europos Komisijos priežiūros 
pareigos pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį“ paskelbta Europos Audito Rūmų 
interneto svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES kalbomis; vėliau ji bus paskelbta kitomis kalbomis. 

Rugsėjo 24 d. (pirmadienį) Briuselyje Europos Audito Rūmai surengs konferenciją, skirtą su įvairiomis 
suinteresuotosiomis šalimis aptarti šią padėties apžvalgą ir ES teisės praktinį taikymą apskritai. 
Spaudos atstovams bus skirtas ribotas vietų skaičius. Jei norite dalyvauti konferencijoje ir gauti 
daugiau informacijos, prašome susisiekti su Europos Audito Rūmų spaudos tarnyba ir kuo skubiau iki 
2018 m. rugsėjo 10 d. užsiregistruoti.  
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