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Audiitorite sõnul tuleb parandada Euroopa Komisjoni 
järelevalvet ELi õiguse kohaldamise üle liikmesriikides 
Euroopa Kontrollikoja uue ülevaatearuande kohaselt on Euroopa Komisjonil olemas vahendid, et 
parandada järelevalvet ELi õiguse kohaldamise üle liikmesriikides. Aruandes vaadeldakse komisjoni 
järelevalvetegevust ning tuuakse välja probleemid ja nende võimalikud lahendused. Samuti 
rõhutatakse läbipaistvuse, aruandekohustuse ja auditeerimise tähtsust ELi õiguse kohaldamisel.  

Euroopa Liidu lepingu kohaselt on Euroopa Komisjon kohustatud tegema järelevalvet ELi õiguse 
kohaldamise üle liikmesriikides. See on keskse tähtsusega, et tagada ELi üldine tulemuslikkus ja 
aruandekohustuse täitmine. Komisjoni järelevalve keskendub riski juhtimisele seoses ELi õiguse 
võimalike liikmesriikide poolsete rikkumistega, mis võivad viia ametliku rikkumismenetluseni.  

Audiitorite töö hõlmas ELi poliitikavaldkondi, kus liikmesriigid peavad oma jurisdiktsioonis ELi õigust 
kohaldama, samuti käsitleti nende valdkondade eest vastutavate komisjoni peadirektoraatide 
järelevalvetegevust. Ülevaatearuanne ei ole audit; selles sisalduvad kirjeldused ja analüüsid põhinevad 
avaldatud teabel ja sellisel teabel, mille ülevaates osalejad on otsustanud avalikuks teha.  

„Komisjon peab tegutsema keerulises õiguskeskkonnas nii ELi kui liikmesriikide tasandil, mis muudab 
ELi õiguse kohaldamise üle järelevalve tegemise raskeks ülesandeks,“ ütles aruande eest vastutav 
kontrollikoja liige Leo Brincat. „Meie ülevaates kirjeldatakse mitmeid võimalusi komisjoni 
järelevalvefunktsiooni tugevdamiseks, arendades edasi komisjoni praeguse lähenemisviisi põhijooni ja 
tugevaid külgi.“ 

Rikkumiste riski mõjutab ja ELi õiguse kohaldamise järelevalvet raskendab mitu tegurit. Nendeks on 
muu hulgas õigusaktide maht ja paljude õiguslike vahendite keerukus, ELi rahaliste vahendite 
suhteliselt lihtne kättesaadavus ja alternatiivid rikkumismenetlusele eri poliitikavaldkondades, ning 
liikmesriikide õigus- ja järelevalvekord. 

Audiitorid toovad mitmeid näiteid komisjoni senistest meetmetest. Komisjon on seadnud prioriteedid 
õigusnormide jõustamiseks ja võrdlusnäitajad kodanike kaebuste ning rikkumiskahtluste 
käsitlemiseks. Ta on järelevalve üles ehitanud vastavalt poliitikavaldkondadele ja lülitanud selle 
parema õigusloome tegevuskavva, mis on süsteem poliitika ja õigusaktide kavandamiseks nii, et need 
saavutaksid oma põhieesmärgid, võimaldades teha tõenduspõhiseid valikuid. Ta kontrollib 
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järjepidevalt ELi õigusaktide kohaldamist riigisiseses õiguses, käsitleb kodanike kaebusi ja korraldab 
juurdlusi võimalike rikkumisjuhtumite väljaselgitamiseks; samuti on ta tugevdanud koostööd ja 
teabevahetust liikmesriikidega, et edendada õigusnormide järgimist. Komisjon suhtleb 
sidusrühmadega otse ja teavitab avalikkust oma järelevalvetegevusest. 

Ülevaates tuuakse ka näiteid liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste tööst seoses õigusnormide 
järgimisega riigi tasandil ja kirjeldatakse Euroopa Kontrollikoja pädevust ELi tasandi järelevalvekorra 
auditeerimisel. 

Audiitorid esitavad Euroopa Komisjonile mitmeid soovitusi probleemide lahendamiseks ja ülevaates 
kirjeldatud arenguvõimaluste kasutamiseks. Nad soovitavad komisjonil kaaluda oma 
järelevalvefunktsiooni tõhustamist, 

• kohaldades õigusnormide jõustamisel parema õigusloome lähenemisviisi ja tehes kokkuvõtte 
oma järelevalvetegevusest; 

• kasutades ELi eelarvet koordineeritumal viisil, et aidata liikmesriikidel ELi õigust kohaldada; 

julgustades peadirektoraate jagama eri poliitikavaldkondades oma teadmisi ja oskusteavet 
liikmesriikide kohta;  

• edendades õigusnormide järgimist viisil, mis võtab paremini arvesse liikmesriikide vajadusi ja 
on eri poliitikavaldkondades järjepidevam; 

• koondades õigusnormide jõustamise prioriteedid ja võrdlusnäitajad järelevalve haldamise 
eesmärgil üldiseks raamistikuks; 

• esitades sidusrühmadele koondatumat teavet ja analüüse. 

Toimetajatele 

Ülevaatearuanded on kirjeldavad analüütilised dokumendid, milles käsitletakse keerukaid 
laiaulatuslikke poliitikavaldkondi või juhtimist puudutavaid teemasid ja mis põhinevad kontrollikoja 
kogutud teadmistel valitud teema kohta, sageli valdkondadeülesest perspektiivist. 

Kontrollikoja ülevaatearuanne „ELi õiguse kohaldamine – Euroopa Komisjoni järelevalvekohustused 
vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikele 1“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil 
(eca.europa.eu) inglise keeles; aruande versioonid ELi teistes keeltes avaldatakse hiljem. 

Esmaspäeval, 24. septembril korraldab kontrollikoda Brüsselis konverentsi, et arutada 
sidusrühmadega ülevaatearuannet ja ELi õiguse kohaldamist laiemalt. Üritusel on piiratud arvul 
kohti ajakirjanikele. Kui soovite üritusel osaleda ja rohkem teavet saada, võtke ühendust 
kontrollikoja pressibürooga ja registreerige end hiljemalt 10. septembriks 2018. 
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