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ES revidenti secina, ka tiesību aktu pārskatīšanā ir 
vajadzīga labāka iestāžu sadarbība 
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka Eiropas Komisijas tiesību aktu 
pārskatīšanas sistēma kopumā labi atbilst tās ekvivalentiem dalībvalstīs. Kvalitatīvas ex post 
pārbaudes ir izšķiroši svarīgas kvalitatīvu tiesību aktu nodrošināšanai, uzskata revidenti. Tomēr 
viņi konstatēja vairākus trūkums, galvenokārt saistībā ar to, ka iestādēm nav vienotu definīciju 
pārskatīšanas klauzulām, nav skaidrs, kā izmantot dažus no pārbaužu veidiem, un Normatīvās 
atbilstības un izpildes programmai (REFIT) pietrūkst skaidrības. 

Tiesību aktu pārskatīšana pēc to stāšanās spēkā ir svarīga daļa Eiropas Komisijas labāka 
regulējuma politikā. Labāks regulējums nozīmē, ka rīcībpolitika un tiesību akti tiek izstrādāti tā, lai 
sasniegtu tiem izvirzītos galvenos mērķus un ļautu publisko tiesību struktūrām izdarīt uz 
pierādījumiem balstītas izvēles. Tas ir darba stils, ar ko jānodrošina, lai politiski lēmumi tiktu 
sagatavoti atklātā un pārredzamā veidā, ņemot vērā labākās pieejamās atziņas un visaptveroši 
iesaistot ieinteresētās personas. Tas aptver visu politikas ciklu, sākot no politikas izstrādes un 
sagatavošanas un turpinot ar pieņemšanu, īstenošanu un piemērošanu (tostarp izpildes 
panākšanu), līdz pat izvērtēšanai un pārskatīšanai. 

ES revidenti vērtēja, vai ES tiesību aktu ex post pārbaudes sistēma ir bijusi pienācīgi plānota un 
sekmīgi īstenota, pārvaldīta un vai ir kontrolēta kvalitāte. Kopumā viņi secināja, ka Komisijas 
pašreizējā ex post pārbaudes sistēma labi atbilst stāvoklim lielākajā daļā dalībvalstu. Izvērtēšanas 
pārbaužu sistēma ir labi izstrādāta un labi pārvaldīta, un kvalitāte tiek rūpīgi kontrolēta. Taču citu 
veidu pārbaudes netiek pakļautas tiem pašiem stingrajiem kvalitātes kontroles standartiem, kaut 
arī pakārtotā darba raksturs, ilgums un izmaksas var būt līdzīgas kā šiem izvērtējumiem. 

“Šīs pārbaudes palīdz likumdevējiem izprast politikas vai regulējuma ietekmi, trūkumus un 
priekšrocības,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Henri Grethen. 
“Tāpēc ir būtiski, lai tās tiktu pienācīgi veiktas.” 

Kā secina revidenti, pārskatīšanas klauzulas un uzraudzības klauzulas tiek plaši izmantotas, kaut 
arī tas, ka ES iestādēm nav vienotu definīciju un pamatnostādņu, nozīmē, ka klauzulu saturs un 
sagaidāmais iznākums ne vienmēr ir skaidrs. Neraugoties uz to, pēdējos gados juridiskajos tekstos 
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šīs klauzulas tiek iekļautas arvien vairāk. Vairākos gadījumos, kad pārskatīšanas klauzula nebija 
iekļauta, tā tika pievienota likumdošanas procesa laikā. Revidenti to vērtē pozitīvi. 

Revidenti skatīja arī Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), kuras mērķis ir 
samazināt birokrātiju un pazemināt izmaksas, neapdraudot politikas mērķu sasniegšanu. Viņi 
konstatēja, ka REFIT pamatojums un piemērošanas kritēriji nav skaidri.  

Revidenti ir sagatavojuši vairākus ieteikumus Komisijai; starp tiem ir ieteikums pilnveidot un 
stiprināt ES iestāžu kopējo sistēmu sadarbībai starp Komisiju, Eiropas Parlamentu, Padomi un 
dalībvalstīm. 

Piezīmes izdevējiem 

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas 
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 
Lielākā daļa no mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. 
Augstais ieteikumu īstenošanas līmenis liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem. 

Īpašais ziņojums Nr. 16/2018 “ES tiesību aktu ex post pārbaude: sistēma labi izveidota, tomēr 
nepilnīga” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. 
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