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Būtina užtikrinti geresnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą 
teisės aktų peržiūros srityje, teigia ES auditoriai 
Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, Europos Komisijos teisės aktų 
peržiūros sistema iš esmės gerai dera su jos ekvivalentais valstybėse narėse. Auditoriai teigia, 
kad siekiant užtikrinti teisės aktų kokybę, yra labai svarbi aukšta ex post peržiūrų kokybė. 
Tačiau nustatėme nemažai trūkumų, daugiausia susijusių su bendrų su peržiūros nuostatomis 
susijusių tarpinstitucinių apibrėžčių stygiumi, neaiškiu kai kurių peržiūrų traktavimu bei 
Reglamentavimo kokybės ir rezultatų (REFIT) programos aiškumo trūkumu. 

Teisės aktų peržiūrėjimas po to, kai jie įsigalioja, yra viena pagrindinių Europos Komisijos geresnio 
reglamentavimo politikos dalių. Geresnis reglamentavimas reiškia politikų ir teisės aktų rengimą, 
kad būtų galima pasiekti jų pagrindinius tikslus, leidžiančius priimti įrodymais pagrįstus viešuosius 
sprendimus Taip dirbant turėtų būti užtikrinta, kad politiniai sprendimai būtų rengiami atvirai ir 
skaidriai, būtų paremti geriausiais turimais įrodymais ir juos rengiant visapusiškai dalyvautų 
suinteresuotieji subjektai. Tai apima visą politikos ciklą nuo politikos koncepcijos ir parengimo, 
priėmimo, įgyvendinimo ir taikymo (įskaitant vykdymo užtikrinimą) iki vertinimo iki peržiūros. 

Auditoriai vertino, ar ES peržiūros sistema buvo tinkamai suplanuota ir yra patenkinamai 
įgyvendinama, valdoma ir kontroliuojama kokybės atžvilgiu. Apskritai jie padarė išvadą, kad 
Komisijos peržiūros sistema gerai dera su daugumoje valstybių narių esančia padėtimi. Vertinimo 
peržiūros sistema yra tinkamai parengta, gerai valdoma ir atidžiai kontroliuojama kokybės 
atžvilgiu. Tačiau kitoms peržiūroms tie patys griežti kokybės kontrolės standartai nėra taikomi, 
net jeigu susijusio pagrindinio darbo pobūdis, trukmė ir sąnaudos lyginant su vertinimais gali būti 
panašūs. 

„Šios peržiūros teisės aktų rengėjams padeda suvokti politikos ar teisės akto poveikį, trūkumus ir 
privalumus, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Henri Grethen. Todėl 
nepaprastai svarbu, kad jos būtų tinkamai vykdomos.“ 

Auditoriai teigia, kad peržiūros ir stebėjimo nuostatos yra plačiai naudojamos, nors bendrų 
apibrėžčių ir ES institucijų gairių trūkumas reiškia, kad jų turinys ir numatyti išdirbiai ne visada 
aiškūs. Nepaisant to, jų skaičius teisės aktų tekstuose pastaraisiais metais išaugo. Keliais atvejais, 
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kai peržiūros nuostata nebuvo įtraukta, ji buvo pridėta teisėkūros proceso metu. Audito Rūmai 
mano, kad tai yra teigiamas žingsnis. 

Auditoriai taip pat nagrinėjo Reglamentavimo kokybės ir rezultatų (REFIT) programą, kuria 
siekiama sumažinti biurokratizmą ir užtikrinti mažesnes sąnaudas, nepakenkiant politikos 
tikslams. Jie nustatė, kad loginis REFIT pagrindimas ir taikomi kriterijai yra neaiškūs.  

Auditoriai Komisijai teikia keletą rekomendacijų: kai kurios jų padės dar labiau plėtoti ir gerinti ES 
bendro tarpinstitucinio Komisijos, Europos Parlamento, Tarybos ir valstybių narių 
bendradarbiavimo sistemą. 

Pastabos leidėjams 

Europos Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei 
kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės 
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų 
ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. Šis aukštas tikslų 
įgyvendinimo lygis atspindi mūsų darbo naudą ES piliečiams. 

Specialioji ataskaita Nr. 16/2018 „ES teisės aktų ex post peržiūra: tinkamai nustatyta, tačiau 
neišbaigta sistema“ paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje 
(eca.europa.eu). 
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