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Revidenti uzskata, ka ir jāpastiprina Eiropas Komisijas 
pārraudzība pār ES tiesību aktu piemērošanu dalībvalstīs 
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas vispārējā stāvokļa apskatā ir teikts, ka Eiropas Komisijai būtu 
iespējams vēl vairāk pastiprināt pārraudzību attiecībā uz to, kā dalībvalstis piemēro ES tiesību aktus. 
Apskatā ir aplūkotas Komisijas pārraudzības darbības un apzinātas turpmākās problēmas un 
iespējas. Ir arī norādīts, ka ES tiesību aktu piemērošanā ir vajadzīga pārredzamība, pārskatatbildība 
un revīzija.  

Eiropas Komisijas pienākums saskaņā ar Eiropas Savienības Līgumu ir pārraudzīt, kā dalībvalstis 
piemēro ES tiesību aktus. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu ES vispārējos darbības rezultātus un 
pārskatatbildību. Komisijas pārraudzības darbības galvenokārt attiecas uz to, lai pārvaldītu risku, ka 
dalībvalstis varētu pārkāpt ES tiesību aktus, un tas varētu dot pamatu uzsākt oficiālu pienākumu 
neizpildes procedūru.  

Revidenti aplūkoja dažādas ES politikas jomas, kurās dalībvalstīm ir jāpiemēro ES tiesību akti savās 
jurisdikcijās, un pārraudzības darbības, ko īsteno par attiecīgajām jomām atbildīgie Komisijas 
ģenerāldirektorāti. Stāvokļa apskats nav revīzija; tajā ir aprakstīti un analizēti jautājumi, pamatojoties 
uz publicēto informāciju un informāciju, ko apskata izstrādē iesaistītās personas ir ļāvušas publiskot.  

“Komisija saskaras ar sarežģītu juridisku struktūru gan ES, gan dalībvalstu līmenī, tāpēc ES tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzība ir grūts uzdevums,” paziņoja par šā apskata sagatavošanu atbildīgais 
Eiropas Revīzijas palātas loceklis Leo Brincat. “Mūsu izstrādātajā apskatā ir norādīts uz vairākām 
iespējām, kā Komisija varētu nostiprināt pārraudzības funkciju, vēl vairāk izvēršot Komisijas 
pašreizējās pieejas galvenās iezīmes un stiprās puses.” 

Vairāki faktori ietekmē pārkāpumu risku un apgrūtina ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību. 
Tostarp: pārraugāmo tiesību aktu apjoms ir liels, daudzi juridiskie instrumenti ir sarežģīti, ES finanšu 
līdzekļi ir relatīvi viegli pieejami, dažādās politikas jomās pastāv alternatīvas pienākumu neizpildes 
procedūrai un dalībvalstīs ir dažāda likumdošanas un pārraudzības kārtība. 

Revidenti ir aprakstījuši vairākus veidus, kādos Komisija ir tikusi galā ar šīm problēmām līdz šim. Tā ir 
noteikusi prioritātes izpildes panākšanai un kritērijus, ko var izmantot, ja ir jāizskata iedzīvotāju 
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sūdzības un gadījumi, kad ir aizdomas par pārkāpumiem. Komisija organizē pārraudzību pa politikas 
jomām un ir integrējusi to labāka regulējuma darba kārtībā, kas ir sistēma, ar kuras palīdzību izstrādāt 
politikas virzienus un tiesību aktus tā, lai sasniegtu tiem izvirzītos galvenos mērķus un ļautu sabiedrībai 
izdarīt uz pierādījumiem balstītas izvēles. Komisija sistemātiski pārbauda, kā ES tiesību akti ir 
transponēti valstu tiesību aktos, apkopo iedzīvotāju sūdzības un izmeklē gadījumus, kad ir aizdomas 
par pārkāpumiem. Komisija ir arī nostiprinājusi sadarbību un informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm, lai 
sekmētu tiesību aktu ievērošanu. Tai ir tieša saziņa ar ieinteresētajām personām, un tā publiski ziņo 
par savām pārraudzības darbībām. 

Stāvokļa apskatā ir doti arī piemēri, kā strādā dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes attiecībā uz 
atbilstības panākšanu valstu līmenī, un ir aprakstīta Eiropas Revīzijas palātas darba joma attiecībā uz 
pārraudzības kārtību ES līmenī. 

Revidenti ir formulējuši vairākus apsvērumus par to, kā Eiropas Komisija varētu risināt problēmas un 
izmantot iespējas veikt uzlabojumus, kuras ir minētas mūsu apskatā. Revidenti aicina Komisiju vēl 
vairāk nostiprināt pārraudzības funkciju. 

• izmantojot labāka regulējuma pieeju izpildes panākšanai un veicot pārraudzības darbību 
“inventarizāciju”; 

• izmantojot ES budžetu koordinētākā veidā, lai būtu pārliecība, ka dalībvalstis piemēro 
ES tiesību aktus; 

• mudinot dažādu jomu ģenerāldirektorātus dalīties pieredzē un zināšanās par dalībvalstīm;  

• veicinot atbilstību tādā veidā, kas būtu vairāk piemērots konkrētu dalībvalstu vajadzībām un 
konsekventāks dažādās politikas jomās; 

• iestrādājot izpildes panākšanas prioritātes un kritērijus vispārējā pārraudzības pārvaldības 
satvarā; 

• sniedzot vairāk apkopotu informāciju un analīzi ieinteresētajām personām. 

Piezīmes izdevējiem 

Vispārējā stāvokļa apskati ir aprakstoši un analītiski dokumenti par sarežģītām un plašām politikas 
jomām vai pārvaldības jautājumiem. Tajos Eiropas Revīzijas palāta (ERP) izklāsta uzkrāto pieredzi un 
zināšanas par izraudzīto tēmu, bieži vien no transversāla skatpunkta. 

ERP vispārējā stāvokļa apskats “ES tiesību aktu piemērošana praksē: Eiropas Komisijas pārraudzības 
pienākumi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu” ir pieejams ERP tīmekļa 
vietnē (eca.europa.eu) angļu valodā; pārējās valodu versijas sekos drīzumā. 

Pirmdien, 24. septembrī, ERP rīkos konferenci Briselē, lai ar dažādām ieinteresētajām personām 
apspriestu šo vispārējā stāvokļa apskatu un ES tiesību piemērošanu praksē kopumā. Konferencē ir 
paredzēts arī noteikts skaits vietu preses pārstāvjiem. Ja vēlaties piedalīties un iegūt vairāk 
informācijas, lūdzu, sazinieties ar ERP Preses dienestu un paudiet ieinteresētību pēc iespējas drīz un 
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 10. septembrim. 
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