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Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila panoramskega pregleda, ki ga je pripravilo Evropsko 
računsko sodišče. 
Cel panoramski pregled je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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Po besedah revizorjev je treba okrepiti nadzor Komisije 
nad izvajanjem zakonodaje EU v državah članicah 
Glede na nov panoramski pregled Evropskega računskega sodišča bi Komisija lahko še okrepila 
nadzor nad načinom izvajanja zakonodaje EU v državah članicah. V pregledu so preučene nadzorne 
dejavnosti Komisije ter opredeljeni izzivi in možnosti za prihodnost. Poudarjeno je tudi, da so pri 
izvajanju zakonodaje EU potrebni preglednost, odgovornost in revidiranje.  

Evropska komisija je v skladu s Pogodbo o Evropski uniji dolžna nadzorovati države članice pri uporabi 
zakonodaje EU. To je bistveno, da se zagotovita uspešno delovanje in odgovornost EU kot celote. 
Dejavnosti, ki jih Komisija izvaja za nadzor, so osredotočene na obvladovanje tveganj možnih kršitev 
zakonodaje EU, ki bi jih zakrivile države članice in ki bi lahko vodile do formalnih postopkov za 
ugotavljanje kršitev.  

Revizorji so v pregledu zajeli različne politike EU, v zvezi s katerimi morajo države članice na območju 
svoje pristojnosti izvajati zakonodajo EU, in dejavnosti, ki jih generalni direktorati Komisije, pristojni za 
posamezne politike, izvajajo za nadzor. Pregled ni revizija, zato so v dokumentu predstavljeni opisi in 
analize, ki temeljijo na objavljenih informacijah in informacijah, z objavo katerih so se strinjali 
udeleženci v pregledu.  

„Komisija se spoprijema s kompleksnim pravnim okoljem na ravni EU in držav članic, zaradi česar je 
uporaba zakonodaje EU velik izziv,“ je izjavil član Evropskega računskega sodišča Leo Brincat, ki je 
pristojen za panoramski pregled. „Panoramski pregled Sodišča poudarja več možnosti za okrepitev 
nadzorne funkcije Komisije z nadaljnjim razvojem ključnih elementov in prednosti sedanjega pristopa 
Komisije.“ 

Na tveganja, da bo prišlo do kršitev, vpliva več dejavnikov, ki povzročajo problem za nadzor nad 
izvajanjem zakonodaje EU. Mednje spadajo obsežnost korpusa zakonodaje, ki ga je treba spremljati, in 
kompleksnost mnogih pravnih instrumentov, razmeroma lahka dostopnost sredstev EU in obstoj 
alternativ postopkom ugotavljanja kršitev na različnih področjih politike ter zakonodajne ureditve in 
ureditve nadzora v državah članicah. 

Revizorji so opozorili na več načinov odzivanja Komisije doslej. Komisija je določila prioritete za 
izvrševanje in referenčna merila za obravnavanje pritožb državljanov in sumov kršitev. Nadzor je 
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organizirala po področjih politike in ga vključila v svojo agendo za boljše pravno urejanje, tj. sistem za 
pripravo politik in zakonodaje, da se dosežejo njihovi glavni cilji in omogoči javna izbira na podlagi 
podatkov. Sistematično preverja, kako se zakonodaja EU prenaša v nacionalno zakonodajo, izkorišča 
pritožbe državljanov in izvaja preiskave za ugotavljanje sumov neskladnosti z zakonodajo, poleg tega 
pa je okrepila sodelovanje in izmenjavo informacij z državami članicami zaradi spodbujanja 
spoštovanja zakonodaje. Neposredno komunicira z deležniki in javno poroča o svojih dejavnostih 
nadzora. 

V pregledu so prikazani tudi primeri dela vrhovnih revizijskih institucij držav članic v zvezi s skladnostjo 
na nacionalni ravni ter možnosti, da bi Evropsko računsko sodišče izvajalo delo v zvezi z ureditvami 
nadzora na ravni EU. 

Revizorji so predstavili vrsto razmislekov o tem, kako bi lahko Evropska komisija obravnavala izzive in 
izkoristila možnosti za izboljšave, prikazane v pregledu. Komisijo so pozvali, naj premisli o dodatni 
okrepitvi nadzorne funkcije z: 

• uporabo pristopa po načelu boljšega pravnega urejanja za svojo politiko izvrševanja in 
popisom svojih nadzornih dejavnosti, 

• uporabo proračuna EU za to, da bi na bolj usklajen način pomagala zagotoviti izvajanje 
zakonodaje EU v državah članicah, 

• spodbujanjem generalnih direktoratov na različnih področjih k izmenjavi znanja in poznavanja 
držav članic,  

• spodbujanjem skladnosti z zakonodajo na način, ki bi bolj upošteval potrebe posameznih 
držav članic in bi bil doslednejši po različnih področjih, 

• preoblikovanjem prioritet in referenčnih meril v celovit okvir za upravljanje nadzora, 

• zagotavljanjem bolj agregiranih podatkov in analize za deležnike. 

Pojasnila za urednike 

Panoramski pregledi so opisni in analitični dokumenti, v katerih Evropsko računsko sodišče obravnava 
kompleksna, obsežna področja ali upravljavska vprašanja in predstavi svoja pridobljena znanja in 
izkušnje o neki temi, pogosto z medsektorskega vidika. 

Panoramski pregled Evropskega računskega sodišča z naslovom Uveljavljanje zakonodaje EU v praksi: 
nadzorne pristojnosti Evropske komisije v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji je na 
spletišču Sodišča (eca.europa.eu) trenutno na voljo v angleščini, besedila v drugih jezikih pa bodo 
dodana kmalu. 

Sodišče bo v ponedeljek, 24. septembra, v Bruslju organiziralo konferenco, na kateri bo z različnimi 
deležniki razpravljalo o tem panoramskem pregledu in o uveljavljanju zakonodaje EU v praksi 
nasploh. Na voljo bo nekaj mest za predstavnike medijev. Če bi se želeli udeležiti konference in 
dobiti več informacij, se, prosimo, obrnite na tiskovni urad Evropskega računskega sodišča in jih čim 
prej (vsekakor pa pred 10. septembrom) obvestite o svoji zainteresiranosti. 
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