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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie przeglądu horyzontalnego opracowanego przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy. 
Pełny tekst przeglądu dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 
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Zdaniem kontrolerów Komisja Europejska powinna 
wzmocnić nadzór nad stosowaniem prawa UE przez 
państwa członkowskie 
W swoim nowym przeglądzie horyzontalnym Europejski Trybunał Obrachunkowy wykazuje, że 
Komisja Europejska mogłaby jeszcze bardziej wzmocnić swój nadzór nad stosowaniem prawa 
unijnego w państwach członkowskich. W przeglądzie przeanalizowano działania nadzorcze 
podejmowane przez Komisję, a także wskazano przyszłe wyzwania i możliwości poprawy. Zwrócono 
również uwagę na konieczność zapewnienia przejrzystości, rozliczalności i kontroli w zakresie 
stosowania prawa UE.  

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej obowiązkiem Komisji Europejskiej jest sprawowanie nadzoru 
nad stosowaniem prawa unijnego przez państwa członkowskie. Ma to zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia ogólnej efektywności i rozliczalności UE. Działania nadzorcze Komisji koncentrują się na 
zarządzaniu ryzykiem potencjalnych naruszeń prawa unijnego przez państwa członkowskie, które to 
naruszenia mogą prowadzić do wszczęcia formalnego postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom.  

Przeglądem objęto różne obszary polityki unijnej, w przypadku których państwa członkowskie muszą 
stosować prawo UE w swoich jurysdykcjach, a także działania nadzorcze podejmowane przez dyrekcje 
generalne Komisji odpowiedzialne za te obszary. Sam przegląd nie ma charakteru kontroli, lecz służy do 
przedstawienia i analizy sytuacji w oparciu o już opublikowane dane oraz informacje, na których 
upublicznienie zgodzili się objęci nim uczestnicy.  

– Komisja funkcjonuje w skomplikowanym otoczeniu prawnym, zarówno na szczeblu unijnym, jak 
i państw członkowskich, co sprawia, że sprawowanie przez nią nadzoru nad stosowaniem prawa UE 
stanowi poważne wyzwanie – powiedział Leo Brincat, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za ten przegląd. – W przeglądzie zwrócono uwagę na szereg 
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możliwości wzmocnienia roli nadzorczej Komisji w oparciu o kluczowe aspekty i mocne punkty jej 
obecnego podejścia w tym zakresie. 

Na ryzyko naruszenia przepisów wpływ ma wiele czynników, które jednocześnie utrudniają 
sprawowanie nadzoru nad stosowaniem prawa UE. Są to między innymi objętość prawodawstwa 
wymagającego monitorowania oraz stopień złożoności wielu instrumentów prawnych, stosunkowo 
łatwa dostępność funduszy unijnych oraz istnienie alternatyw dla postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom w różnych obszarach polityki, jak również rozwiązania legislacyjne i nadzorcze przyjęte 
w państwach członkowskich. 

Kontrolerzy przedstawili szereg działań podjętych jak dotąd przez Komisję w tym zakresie. Komisja 
ustaliła priorytety w zakresie egzekwowania prawa i wyznaczyła standardy, które mają być zachowane 
przy rozpatrywaniu skarg obywateli i przypadków podejrzenia naruszenia przepisów. Zorganizowała 
swoje działania nadzorcze w podziale na obszary polityki i włączyła je do programu lepszego 
stanowienia prawa, który polega na opracowywaniu strategii politycznych i przepisów w sposób 
gwarantujący osiągnięcie ich głównych celów, umożliwiając przy tym instytucjom publicznym 
dokonywanie wyborów w oparciu o sprawdzone informacje. Komisja systematycznie sprawdza, w jaki 
sposób przepisy UE są transponowane do prawodawstwa krajowego, rozpatruje skargi obywateli 
i prowadzi dochodzenia w celu wykrycia przypadków podejrzeń nieprzestrzegania przepisów. Ponadto 
zacieśniła współpracę i wymianę informacji z państwami członkowskimi, by upowszechniać 
przestrzeganie przepisów. Komisja komunikuje się bezpośrednio z zainteresowanymi stronami 
i informuje publicznie o swoich działaniach nadzorczych. 

W przeglądzie przedstawiono również przykładowe wyniki prac najwyższych organów kontroli państw 
członkowskich w zakresie przestrzegania przepisów na szczeblu krajowym, a także omówiono, w jakim 
zakresie Europejski Trybunał Obrachunkowy mógłby skontrolować mechanizmy nadzorcze na szczeblu 
UE. 

Kontrolerzy podali pod rozwagę szereg kwestii dotyczących tego, w jaki sposób Komisja Europejska 
mogłaby sprostać wyzwaniom i skorzystać z możliwości poprawy sytuacji opisanych w przeglądzie. 
Zachęcają oni Komisję, by rozważyła wzmocnienie swojej roli nadzorczej poprzez: 

• stosowanie podejścia opartego na lepszym stanowieniu prawa w prowadzonej przez siebie 
polityce egzekwowania prawa, a także uporządkowanie swoich działań nadzorczych; 

• wykorzystywanie środków z budżetu UE w bardziej skoordynowany sposób, tak by skuteczniej 
zapewniać stosowanie prawa UE przez państwa członkowskie; 

• zachęcanie dyrekcji generalnych w różnych obszarach polityki do dzielenia się swoją wiedzą 
ogólną i specjalistyczną na temat państw członkowskich;  

• wspieranie przestrzegania przepisów w sposób lepiej ukierunkowany na potrzeby 
poszczególnych państw członkowskich i bardziej spójny w różnych obszarach polityki; 

• przekształcenie priorytetów w zakresie egzekwowania prawa i wyznaczonych standardów 
w ogólne ramy zarządzania działaniami nadzorczymi; 

• zapewnianie zainteresowanym stronom bardziej zagregowanych informacji i analiz. 
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Informacje dla redaktorów 

Przeglądy horyzontalne to opisowe dokumenty analityczne dotyczące skomplikowanych i szerokich 
obszarów polityki lub kwestii związanych z zarządzaniem. Europejski Trybunał Obrachunkowy 
prezentuje w nich zgromadzone do tej pory doświadczenia i wiedzę z danej dziedziny, przyjmując 
często podejście przekrojowe. 

Przegląd horyzontalny Trybunału pt. „Wdrażanie prawa UE w praktyce – nadzór sprawowany przez 
Komisję Europejską zgodnie z art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej” jest dostępny na stronie 
internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w języku angielskim. Pozostałe wersje językowe zostaną 
opublikowane wkrótce. 

W poniedziałek 24 września w Brukseli odbędzie się konferencja zorganizowana przez Trybunał 
w celu omówienia przeglądu horyzontalnego z różnymi zainteresowanymi stronami 
i przeprowadzenia ogólnej dyskusji na temat wdrażania prawa UE w praktyce. Dla przedstawicieli 
prasy zarezerwowano ograniczoną liczbę miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji lub 
pragnące uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt z urzędnikiem Trybunału ds. kontaktów 
z prasą i zgłoszenie swojego zainteresowania w możliwie najkrótszym terminie przed 10 września 
2018 r. 

 

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

