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Santrauka
I Komisijos geresnio reglamentavimo sistema – tai principų ir priemonių, padedančių

Europos Komisijai formuoti savo politikas ir rengti teisėkūros pasiūlymus, rinkinys. Yra
nustatyti šie geresnio reglamentavimo tikslai: užtikrinti, kad sprendimų priėmimas būtų
atviras ir skaidrus, piliečiai ir suinteresuotieji subjektai galėtų dalyvauti visuose
politikos formavimo ir teisėkūros procesuose, ES veiksmai būtų pagrįsti įrodymais ir
poveikio suvokimu, o įmonėms, piliečiams ar viešojo administravimo institucijoms
tenkanti reglamentavimo našta būtų kuo mažesnė.

II Geresnis reglamentavimas nėra susijęs su „daugiau“ ar „mažiau“ ES teisės aktų ar

tam tikrų politikos sričių reglamentavimo ar prioritetų panaikinimu. Tai veikiau reiškia,
kad yra pateikiami patikimi įrodymai, kurie sudaro pagrindą laiku priimti pagrįstus
politinius sprendimus. Geresnis reglamentavimas apima visas ES politikos sritis ir visą
politikos ciklą, kurį sudaro ES teisės aktų rengimas, priėmimas, įgyvendinimas ir
taikymas. Pagrindinės geresnio reglamentavimo priemonės yra konsultacijos su
suinteresuotaisiais subjektais, galimų politikos priemonių poveikio vertinimas, teisės
aktų įgyvendinimo ir taikymo stebėjimas ir ES politikos ir teisės aktų vertinimas.
Geresnis reglamentavimas svarbus ir mums, ES išorės auditoriui, nes gerai parengtos
politikos ir teisės aktai taip pat padeda užtikrinti veiksmingą atskaitomybę ir viešąjį
auditą.

III Geresnis reglamentavimas jau beveik 20 metų yra svarbus ES politikos formavimo

bruožas. 2002 m. Komisija jau buvo atlikusi pirmuosius savo teisėkūros pasiūlymų
poveikio vertinimus ir surengusi viešas konsultacijas. Visai neseniai, 2015 m., Komisija
geresnį reglamentavimą nustatė vienu iš svarbiausių savo prioritetų. Tai atsispindėjo
Komisijos organizaciniuose pokyčiuose, darbo programose, kuriose dėmesys iš naujo
sutelktas į svarbiausius prioritetus („didelis dėmesys svarbiems dalykams“) ir
numatytas įgaliojimas geresniu reglamentavimu ES lygmeniu siekti dar daugiau.
2016 m. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasirašė susitarimą dėl geresnės
teisėkūros, o 2017 m. Komisija iš esmės atnaujino savo 2015 m. parengtas Geresnio
reglamentavimo gaires ir priemonių rinkinį. Galiausiai 2019 m. Komisija paskelbė
atlikto padėties įvertinimo, kaip iki šiol veikė geresnis reglamentavimas, rezultatus.

IV Nuo 2010 m. atlikome keletą su geresniu reglamentavimu susijusių auditų. Ši

apžvalga grindžiama atitinkamais mūsų ankstesnių auditų rezultatais, neseniai
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atlikta tarptautine geresnio
reglamentavimo politikos lyginamąja analize, Komisijos paskelbtų dokumentų analize ir
akademiniais tyrimais, taip pat mūsų konsultacijomis su Europos Parlamento ir
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Tarybos, Regionų komiteto, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
atstovais ir šios srities ekspertais. Šia apžvalga (tai nėra auditas) siekiame prisidėti prie
viešųjų debatų dėl ES teisėkūros ir geresnio reglamentavimo dabartiniu teisėkūros
laikotarpiu.

V Palankiai vertiname Komisijos atlikto padėties įvertinimo rezultatus ir iš esmės

manome, kad Komisija tinkamai nustatė, ko reikėtų pasimokyti ir kokiose svarbiausiose
srityse būtų galima atlikti tolesnius patobulinimus, siekiant priimti įrodymais pagrįstus
sprendimus. Taip pat atkreipiame dėmesį į keletą pagrindinių uždavinių, į kuriuos reikia
atsižvelgti ateityje peržiūrint, kaip ES įgyvendinamas geresnis reglamentavimas.

VI Geresnio reglamentavimo sėkmė priklauso nuo to, ar Komisija efektyviai,

veiksmingai ir nuosekliai taiko geresnio reglamentavimo priemones įvairiose politikos
srityse. Kaip Komisijos atliktame padėties įvertinime, taip ir mūsų atliktoje apžvalgoje
patvirtinama, kad yra galimybių pagerinti kai kurių iš šių priemonių taikymą. Visų pirma
būtų galima daugiau nuveikti siekiant per konsultacijų procesą užmegzti ryšius su
piliečiais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, pagerinti įrodymų bazę, kuria remiantis
priimami sprendimai, ir skatinti, stebėti ir užtikrinti ES teisės įgyvendinimą bei taikymą.

VII Geresnio reglamentavimo tikslų įgyvendinimas taip pat priklauso nuo veiksmingo

Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimo. Todėl labai svarbu, kad
teisėkūros institucijos laikytųsi Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros
prisiimtų įsipareigojimų, kuriais skatinama priimti skaidrius ir įrodymais pagrįstus
sprendimus. Savo apžvalgoje pabrėžiame, kaip svarbu vengti nereikalingo sudėtingumo
priimant ir įgyvendinant teisėkūros pasiūlymus, teisės aktuose numatyti pakankamai
priemonių duomenims apie politikų taikymą rinkti, skatinti piliečius dalyvauti politikos
cikle ir užtikrinti didesnį ES teisės aktų rengimo, priėmimo, įgyvendinimo ir taikymo
skaidrumą. Be to, nacionaliniai parlamentai ir valstybių narių institucijos atlieka svarbų
vaidmenį perkeldami ES teisę į nacionalinę teisę ir stebėdami, kaip šios taisyklės
įgyvendinamos ir taikomos vietoje.

VIII Baigdami pateikiame keletą punktų dėl tolesnių veiksmų. Remdamiesi mūsų

ankstesnių auditų rezultatais ir mūsų peržiūrėta informacija, nustatėme šiuos
pagrindinius Komisijos, ES teisėkūros institucijų ir valstybių narių uždavinius ateityje
siekiant geresnio reglamentavimo tikslų:
o

užtikrinti, kad dėl ES politikų ir teisėkūros iniciatyvų būtų vykdomos kokybiškos
konsultacijos, atliktas įvertinimas ir poveikio vertinimas;
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o

užtikrinti, kad teisėkūros pasiūlymuose būtų nuostatų dėl pakankamų įrodymų
surinkimo siekiant remti veiksmingą stebėjimą ir vertinimą;

o

dar labiau supaprastinti ES teisės aktus ir stebėti jų įgyvendinimą bei taikymą
valstybėse narėse;

o

didinti teisėkūros proceso skaidrumą piliečiams ir kitiems suinteresuotiesiems
subjektams.
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Įvadas
01 Europos Sąjungos (ES) įvairių sričių politika ir teisės aktai daro poveikį ES piliečių

gyvenimui ir įmonių veiklai. ES turi didelę teisės aktų bazę, kuri priimant ES teisės
aktus, juos iš dalies pakeičiant, panaikinant arba pasibaigus jų galiojimui nuolat kinta,
kad būtų atsižvelgta į politikos pokyčius. Komisija atlieka svarbų vaidmenį rengiant ES
teisės aktus, stebint jų taikymą ir vertinant jų rezultatus. Komisijos taikomas politikų ir
teisės aktų rengimo metodas vadinamas geresniu reglamentavimu (GR).

02 Yra nustatyti šie GR tikslai: užtikrinti, kad sprendimų priėmimas būtų atviras ir

skaidrus, piliečiai ir suinteresuotieji subjektai galėtų dalyvauti visuose politikų ir teisės
aktų rengimo procesuose, ES veiksmai būtų pagrįsti įrodymais ir poveikio suvokimu, o
įmonėms, piliečiams ar viešojo administravimo institucijoms tenkanti reglamentavimo
našta būtų kuo mažesnė. ES veiksmais piliečiams ir kitiems suinteresuotiesiems
subjektams turėtų būti užtikrinta paprasta, aiški, stabili ir nuspėjama reglamentavimo
sistema, kartu reaguojant į naujus iššūkius ir pasikeitusius politinius prioritetus. Todėl
labai svarbu, kad Komisija veiksmingai taikytų savo GR principus, nes tai daro poveikį
ES politikų veiksmingumui ir ES atskaitomybei piliečiams bei kitiems
suinteresuotiesiems subjektams.

03 GR apima visas politikos sritis ir visą politikos ciklą (žr. 1 diagramą). Pagrindinės

GR priemonės yra konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais, galimų politikos
priemonių poveikio vertinimas, teisės aktų įgyvendinimo ir taikymo stebėjimas ir ES
politikų ir teisės aktų įvertinimas. Poveikio vertinimų ir atrinktų įvertinimų kokybę
tikrina Komisijos Reglamentavimo patikros valdyba (RPV), kurią sudaro keturi vyresnieji
Komisijos pareigūnai ir trys išorės nariai. I priede „Politikos ciklo etapų, GR principų,
tikslų, priemonių ir procedūrų apžvalga“ išsamiai apžvelgiama, kaip Komisija taiko GR
metodą kiekviename politikos ciklo etape.
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1 diagrama. Geresnis reglamentavimas politikos cikle

Suinteresuotųjų
subjektų indėlis

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis.

04 Geresnis reglamentavimas jau beveik 20 metų yra svarbus ES politikos formavimo

bruožas. 2002 m. Komisija jau buvo atlikusi pirmuosius savo teisėkūros pasiūlymų
poveikio vertinimus ir surengusi viešas konsultacijas1. Ne taip seniai, 2015 m.
gegužės mėn., Komisija parengė ES darbotvarkę „Geresnis reglamentavimas – geresni
rezultatai“2. Tai taip pat lėmė Komisijos organizacinius pokyčius, darbo programų
pakeitimus, dėmesį iš naujo sutelkiant į svarbiausius prioritetus („didelis dėmesys
svarbiems dalykams“) ir numatant įgaliojimą geresniu reglamentavimu ES lygmeniu
siekti dar daugiau. Visų pirma, 2016 m. balandžio 13 d. Komisija su Europos
Parlamentu (EP) ir Taryba pasirašė Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros3,
kuriuo papildomi ankstesni susitarimai ir deklaracijos dėl geresnės teisėkūros4.
Tarpinstituciniu susitarimu teisėkūros institucijos įpareigotos bendradarbiauti vykdant
tam tikrus veiksmus, kuriais skatinamas skaidrus ir įrodymais pagrįstas sprendimų
priėmimas. 2016 m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė komunikatą „ES teisė. Geresnis
taikymas – geresni rezultatai“5, kuriame pripažįstama, kad reikia bendradarbiauti su
valstybėmis narėmis siekiant pagerinti ES teisės įgyvendinimą ir taikymą, – tai būtina
sąlyga siekiant politikos rezultatų. Pradėjusi 2018 m. Komisija atliko GR pokyčių
įvertinimą ir 2019 m. balandžio mėn. paskelbė rezultatus6. Šio įvertinimo rezultatais
rėmėmės kaip šios apžvalgos atskaitos tašku.
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05 Kaip nepriklausomas ES išorės auditorius, mes skatiname skaidrumą ir

atskaitomybę. Geresnis reglamentavimas svarbus ir mums, ES išorės auditoriui, nes
gerai parengtos politikos ir teisės aktai taip pat padeda užtikrinti veiksmingą
atskaitomybę ir viešąjį auditą. Nuo 2010 m. paskelbėme keletą ataskaitų dėl
pagrindinių Komisijos GR metodo elementų, visų pirma dėl poveikio vertinimų,
įvertinimų (ex post peržiūrų), ES teisės aktų taikymo stebėjimo ir viešų konsultacijų 7.
Keliose ataskaitose dėl konkrečių ES politikos sričių ir išlaidų programų taip pat
pabrėžėme problemas, susijusias su šių priemonių naudojimu 8. Šia apžvalga siekiame
prisidėti prie viešųjų debatų dėl ES teisėkūros ir GR dabartiniu teisėkūros laikotarpiu.
Tai mūsų atsakymas į Komisijos komunikatą dėl geresnio reglamentavimo apžvalgos,
jame nurodome pagrindinius uždavinius, dėl kurių galime atlikti tolesnius veiksmus
mūsų būsimuose audituose šioje srityje. Vis dėlto tai – ne audito ataskaita, o apžvalga,
daugiausia pagrįsta viešai paskelbta informacija ar specialiai šiuo tikslu surinkta
medžiaga.
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Apžvalgos apimtis ir metodas
06 Mūsų parengta apžvalga grindžiama mūsų paskelbtomis ataskaitomis, Komisijos

atlikto padėties įvertinimo rezultatais, Komisijos RPV ir Vidaus audito tarnybos (VAT)
ataskaitomis, taip pat akademiniais leidiniais. Naudojamės ir viešai prieinama
informacija, kurią laikome patikima, pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos (EBPO) 2018 m. atlikta tarptautine geresnio reglamentavimo
politikos lyginamąja analize 9. Taip pat konsultavomės su pagrindiniais
suinteresuotaisiais subjektais, kad sužinotume jų nuomones apie tai, kaip veikia
Komisijos GR metodas (žr. II priedą „Pagrindinių suinteresuotųjų subjektų nuomonės
apie įvairias geresnio reglamentavimo priemones“). Galiausiai paprašėme šios srities
ekspertų grupės pateikti grįžtamąją informaciją apie preliminarius mūsų apžvalgos
rezultatus (žr. III priedą „Ekspertai, su kuriais konsultuotasi rengiant šią apžvalgą“).

07 Šioje apžvalgoje pateikiama informacija yra pagrįsta Komisijos komunikato,
kuriame išdėstyti jos atlikto padėties vertinimo rezultatai, struktūra, t. y.:
o

Komisijos įgyta bendra patirtis įgyvendinant GR veiklą,

o

visuomenės dalyvavimas formuojant politiką,

o

politikai formuoti reikalingi įrodymai,

o

ES teisės aktų bazė ir

o

tarpinstitucinis bendradarbiavimas teisėkūros srityje.

Kiekviename skirsnyje pirmiausia langelyje paaiškiname svarbiausius aspektus ir
tobulintinas sritis, o vėliau tai išplėtojame tolesnėse dalyse. Savo apžvalgą užbaigiame
baigiamosiomis pastabomis dėl tolesnių veiksmų. Rėmėmės 2020 m. vasario mėn.
turėta informacija.

11

Komisijos geresnio reglamentavimo
metodas
Komisijos įgyta bendra patirtis
1 langelis
Atlikusi padėties įvertinimą, paremtą viešomis ir tikslinėmis konsultacijomis
(pavyzdžiui, su Komisijos darbuotojais ar tarpinstituciniais partneriais), EBPO
išsivysčiusių šalių reglamentavimo politikų palyginimais ir akademinės literatūros
apžvalga, Komisija nustatė nemažai įgytos bendros patirties pavyzdžių. Be kita ko,
nustatyta, kad tebėra svarių argumentų tęsti su GR susijusią veiklą, GR priemonės
galėtų būti taikomos efektyviau, nepažeidžiant jų tikslų, ir kad geresnio
reglamentavimo tikslų turi būti siekiama bendromis pastangomis kartu su kitomis
ES institucijomis ir valstybėmis narėmis.
Apskritai Komisija savo padėties įvertinime nustatė, ko reikia pasimokyti, ir
aktualiausias sritis, kuriose būtų galima toliau tobulinti įrodymais grindžiamo
sprendimų priėmimo procesą. Visų pirma Komisija nustatė, kad yra galimybių
toliau padidinti pagrindinių GR veiklų (t. y. konsultacijų, poveikio vertinimų ir
įvertinimų) efektyvumą ir veiksmingumą.
Taip pat sutinkame, kad kitos ES institucijos ir valstybės narės turi atlikti svarbų
vaidmenį rengiant ir įgyvendinant ES politikas. Be veiksmingo jų indėlio BR tikslų
negalima pasiekti.

08 Geresnis reglamentavimas nėra susijęs su „daugiau“ ar „mažiau“ ES teisės aktų ar
tam tikrų politikos sričių reglamentavimo ar prioritetų panaikinimu. Tai veikiau reiškia,
kad yra pateikiami patikimi įrodymai, kurie sudaro pagrindą laiku priimti pagrįstus
politinius sprendimus. Laikantis subsidiarumo principo, turi būti įrodyta ES politikų ir
programų pridėtinė vertė 10. Be to, veiksmingas GR metodo įgyvendinimas taip pat
lemia didesnį skaidrumą ir didesnę atskaitomybę – abu šie aspektai yra būtini siekiant
skatinti piliečių pasitikėjimą ES teisėkūra. Atsižvelgdami į tai, manome, kad tebėra
svarių argumentų geresniam reglamentavimui.

09 Komisija jos atliktame padėties vertinime laikėsi nuomonės, kad dar yra galimybių

padidinti GR veiklos efektyvumą ir veiksmingumą 11. Visų pirma Komisija turėtų
sumažinti išimčių iš bendrųjų taisyklių, susijusių su viešų konsultacijų, poveikio
vertinimų ir įvertinimų poreikiu, skaičių. Šiuo metu dėl ketvirtadalio teisėkūros
pasiūlymų neatliktas poveikio vertinimas (išsamesnė informacija pateikta 17 ir
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18 dalyse) ir mažiau nei trečdalyje poveikio vertinimų remtasi tinkamai parengtais ir
tinkamai naudojamais įvertinimais (žr. 20 dalį).

10 Kitoms ES institucijoms ir valstybėms narėms tenka labai svarbus vaidmuo

rengiant ir įgyvendinant ES politikas ir programas, todėl jų įsipareigojimas sėkmingai
įgyvendinti GR yra toks svarbus. Visų pirma yra būtinas veiksmingas Komisijos ir ES
teisėkūros institucijų (t. y. EP ir Tarybos) bendradarbiavimas, kad būtų pasiekti GR
tikslai. Jos turi vengti nereikalingo teisėkūros sudėtingumo, nustatyti teisinius
reikalavimus dėl informacijos, reikalingos faktais grindžiamiems įvertinimams ir
poveikio vertinimams atlikti, rinkimo, atlikti poveikio vertinimus prieš darant esminius
Komisijos teisėkūros pasiūlymų pakeitimus ir skatinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą
ES teisėkūros procese. Be to, nacionaliniai parlamentai ir valstybių narių institucijos
atlieka svarbų vaidmenį perkeldami ES teisę į nacionalinę teisę ir stebėdami, kaip šios
taisyklės įgyvendinamos ir taikomos vietoje.

11 Savo, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, auditais taip pat padedame

siekti GR tikslų, teikdami pastabas, išvadas ir rekomendacijas dėl to, ar ir kaip būtų
galima veiksmingiau, efektyviau ir ekonomiškiau įgyvendinti ES politikas ir
programas. Atsižvelgdami į tai, pažymime, kad padėties vertinime nurodydama, ko
reikėtų pasimokyti, Komisija rėmėsi mūsų atliktu darbu, pavyzdžiui, Specialiąja
ataskaita Nr. 16/2018 dėl ex post peržiūrų.
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Visuomenės dalyvavimas formuojant politiką
2 langelis
Piliečiai ir kiti suinteresuotieji subjektai gali dalyvauti formuojant ES politiką per
Komisijos vykdomas konsultacijas. Jie taip pat gali paraginti Komisiją siūlyti naujus
teisės aktus pagal Europos piliečių iniciatyvą.
Savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 14/2019 dėl viešų konsultacijų padarėme išvadą,
kad Komisijos viešų konsultacijų sistema atitinka aukštus standartus ir kad
peržiūrėtų viešų konsultacijų rengimas ir įgyvendinimas buvo patenkinamas.
Komisijai skirtas aukščiausias balas pagal 2018 m. EBPO reglamentavimo politikos
ir valdymo rodiklius, susijusius su suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu 12.
Tačiau manome, kad toliau reikia siekti dar labiau pagerinti:
o

viešose konsultacijose vykdomą informavimo veiklą, tikslingiau orientuojantis
į piliečius, komunikacijos priemones didesniam dalyvavimui skatinti ir kalbų
vartojimo tvarkos kriterijus siekiant užtikrinti, kad pagrindiniai dokumentai
būtų verčiami į kuo daugiau kalbų, jei tai įmanoma ir tikslinga;

o

ataskaitų dėl atsižvelgimo į viešų konsultacijų rezultatus teikimą ir

o

piliečių dalyvavimą inicijuojant teisėkūros pasiūlymus pagal Europos piliečių
iniciatyvą.

12 Savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 14/2019 dėl viešų konsultacijų pabrėžėme

konkrečius klausimus, susijusius su informavimo veikla, kuria siekiama skatinti
aktyvesnį dalyvavimą. Konsultacijų strategijose buvo trūkumų, susijusių su
konsultacijų apimtimi ir tikslais, tiksliniais suinteresuotaisiais subjektais ir planuojama
konsultacijų veikla, taip pat terminais ir kalbų vartojimo tvarka. Visų pirma nustatėme,
kad Komisija nustatė tik bendrus savo konsultacijų veiklos tikslus ir ne visada nustatė
tikslinius tos veiklos suinteresuotuosius subjektus13.

13 Be to, trečdaliu nagrinėtų atvejų veiksmų gairės, skirtos suinteresuotiesiems

subjektams informuoti apie konkretų viešų konsultacijų tikslą ir numatomą paskirtį,
buvo paskelbtos likus mažiau nei keturioms savaitėms iki viešų konsultacijų pradžios 14.
Padarėme išvadą, kad konsultacijų veikla turi būti plačiau viešinama, kad būtų
užtikrintas didesnis matomumas ir daugiau žmonių galėtų dalyvauti 15. Komisija
pripažino, kad suinteresuotųjų subjektų informuotumas apie galimybes dalyvauti
politikos formavimo ir konsultacijų veikloje buvo mažas 16. Komisija taip pat pritarė
mūsų rekomendacijai aktyviau naudotis jos atstovybėmis valstybėse narėse siekiant
pritraukti pagrindinius suinteresuotuosius subjektus nacionaliniu, regioniniu ir vietos

14
lygmenimis. Be to, dėl poveikio ištekliams ji pabrėžė poreikį pritaikyti informavimo
veiklą atsižvelgiant į iniciatyvos svarbą 17.

14 Taip pat rekomenduojame, kad visų prioritetinių iniciatyvų ir visuomenės intereso

iniciatyvų pagrindiniai konsultacijų dokumentai būtų išversti į visas oficialiąsias
kalbas. Komisija šiai rekomendacijai pritarė iš dalies, nes mano, kad tai sudarytų didelę
naštą jos ištekliams ir sulėtintų politikos formavimo procesą 18. Kaip pažymi Komisija,
2018 m. visi viešų konsultacijų klausimynai buvo parengti bent dviem kalbomis, o 71 %
klausimynų buvo išversti į visas oficialiąsias kalbas (išskyrus gėlų) 19. Vis dėlto
nustatėme, kad yra galimybių patikslinti kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar
konsultacijų dokumentus išversti į visas oficialiąsias kalbas, siekiant užtikrinti, kad
visiems ES piliečiams būtų prieinamos visuomenės intereso iniciatyvos 20.

15 Be to, nustatėme trūkumų, susijusių su Komisijos ataskaitų dėl atsižvelgimo į

viešas konsultacijas teikimu. Visų pirma nustatėme atvejų, kai Komisija nepateikė
aiškaus paaiškinimo, koks yra respondentų pastabų ir teisėkūros pasiūlyme pateiktų
priemonių ryšys 21. Komisijos atliktame padėties įvertinime taip pat nustatyta su tuo
susijusių problemų. Apskritai, beveik 40 % viešose konsultacijose dalyvavusių
respondentų buvo nepatenkinti viešų konsultacijų rezultatų ataskaitomis22.

16 Europos piliečių iniciatyva23 suteikia piliečiams galimybę tiesiogiai prašyti

Komisijos inicijuoti reglamentavimo veiksmus. Pagal Europos piliečių iniciatyvos
reglamentą, Komisija neprivalo pateikti teisėkūros pasiūlymo. Komisija pati sprendžia,
ar dėl iniciatyvos imtis tolesnių veiksmų, ar ne. Nuo iniciatyvos paskelbimo 2012 m. iki
2019 m. vidurio keturios iš 64 užregistruotų Europos piliečių iniciatyvų sulaukė būtino
bent vieno milijono ES piliečių pritarimo (žr. 2 diagramą) 24. Dviem iš šių keturių atvejų
Komisija vėliau pateikė teisėkūros pasiūlymą 25. Trečiu atveju Komisija pasiūlė keletą
tolesnių su teisėkūra nesusijusių veiksmų. Ketvirtu atveju Komisija nusprendė
teisėkūros pasiūlymo neteikti, nes dabartinė teisinė sistema, jos manymu, yra tinkama.
2019 m., remdamiesi Komisijos pasiūlymu, EP ir Taryba priėmė persvarstytą Europos
piliečių iniciatyvos reglamentą, kad paskatintų dalyvavimą ir palengvintų iniciatyvų
organizavimą. Naujomis taisyklėmis numatoma geresnė techninė pagalba
organizatorių grupėms ir valstybėms narėms suteikiama galimybė sumažinti minimalų
dalyvių amžių iki šešiolikos metų. Šios taisyklės įsigaliojo 2020 m. pradžioje 26.
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2 diagrama. Europos piliečių iniciatyvos
Registruotos iniciatyvos ir pakankama parama
Registruotos iniciatyvos, tačiau nepakankama parama
Atšauktos iniciatyvos
Pradėtos iniciatyvos

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos duomenimis (Europos piliečių iniciatyvų svetainė).
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Politikai formuoti reikalingi įrodymai
3 langelis
Komisija „poveikio vertinimu“ įvardija politikos galimybių ex ante vertinimą, o
„įvertinimu“ – politikos įgyvendinimo poveikio ex post vertinimą 27. Komisija taip
pat atlieka pasiūlymų dėl pagrindinių išlaidų programų, kurioms neprivalomas
poveikio vertinimas, ex ante vertinimus. Poveikio vertinimus ir įvertinimus
administruoja už atitinkamą politiką, teisės aktą ar išlaidų programą atsakingas
Komisijos generalinis direktoratas. Komisija įsteigė RPV, kurios paskirtis – vykdyti
poveikio vertinimų ir įvertinimų kokybės kontrolę.
Pagal 2018 m. EBPO reglamentavimo politikos ir valdymo rodiklius poveikio
vertinimo kategorijoje 28 Komisija užėmė trečią vietą 29, o pirminės teisės ex post
vertinimo kategorijoje – ketvirtą vietą 30.
Savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 16/2018 dėl ex post peržiūrų 31 padarėme išvadą,
kad Komisija yra parengusi vertinimo sistemą, kuri iš esmės yra tinkamai
valdoma ir kontroliuojama kokybės atžvilgiu 32.
Savo 2013 m. metinėje ataskaitoje 33 įvertinome atsižvelgimą į mūsų Specialiąją
ataskaitą Nr. 3/2010 dėl poveikio vertinimų 34, kurioje padarėme išvadą, kad
Komisija poveikio vertinimą padarė neatsiejama politikos formavimo dalimi ir juo
naudojosi siekdama geriau parengti savo teisėkūros iniciatyvas. Tačiau manome,
kad toliau reikia siekti dar labiau pagerinti:
o

pagrindinių iniciatyvų įtraukimą į poveikio vertinimus, apimant programas ir
veiklą, dėl kurių patiriamos didelės išlaidos;

o

poveikio vertinimų kokybės aspektus;

o

įvertinimų kokybę ir galimybę laiku juos atlikti;

o

RPV įgaliojimus.

17 Paprastai Komisija turėtų parengti visų Komisijos darbo programoje pateiktų

pasiūlymų poveikio vertinimą. Savo atliktame padėties vertinime Komisija pranešė,
kad dėl 19,5 % jos pasiūlymų, pateiktų 2015–2018 m. Komisijos darbo programose,
poveikio vertinimas pagal GR reikalavimus nebuvo reikalingas, o dėl dar 8,5 % buvo
padaryta išimčių (pavyzdžiui, dėl ypatingos skubos). Dėl 7 % atvejų viešai nepaskelbta,
dėl kokių priežasčių poveikio vertinimas nebuvo atliktas 35. Tačiau iš padėties vertinime
nurodytos išsamios analizės matyti, kad dviem trečdaliais nagrinėtų atvejų kilo
abejonių, ar paaiškinimai buvo pakankami ar tinkami 36. EP apgailestavo, kad dažnai
neatliekami Komisijos pasiūlymų, įskaitant pasiūlymus, įtrauktus į Komisijos darbo
programą, poveikio vertinimai 37. Suinteresuotieji subjektai pasiūlė išplėsti taikymo sritį

17
nustatant paprastesnes procedūras skubiems atvejams arba pasiūlymams, turintiems
mažesnį poveikį 38.

18 Pagal Finansinį reglamentą, pasiūlymams dėl programų ir veiklos, dėl kurių

patiriama didelių išlaidų, turėtų būti atliekamas ex ante vertinimas 39. Jei programa ar
veikla gali turėti didelį ekonominį poveikį, poveikį aplinkai ar socialinį poveikį, šis
įvertinimas gali būti atliekamas kaip poveikio vertinimas, šiuo atveju Komisijai taip pat
reikės išnagrinėti įvairias įgyvendinimo galimybes. Manome, kad poveikio vertinimai
arba ex ante vertinimai turėtų būti atliekami visoms pagrindinėms išlaidų
programoms40.

19 Nuo 2002 m. vienas iš pagrindinių iššūkių, susijusių su poveikio vertinimų

kokybe, buvo įvairių galimybių sąnaudų ir naudos kiekybinis įvertinimas 41. Daugelyje
vėlesnių ataskaitų nustatėme trūkumų, susijusių su duomenų prieinamumu ir poveikio
kiekybiniu įvertinimu bei pinigine išraiška 42. RPV pastebėjo, kad nors Komisija gerina
kiekybinį vertinimą, tik ketvirtadalyje poveikio vertinimų buvo kiekybiškai įvertintos
visos sąnaudos ir nauda 43. Ji taip pat pažymėjo, kad du iš dešimties nagrinėtų kokybės
elementų tebebuvo nepasiekę priimtino lygio net ir po to, kai Komisijos tarnybos,
remdamosi RPV kokybės kontrole, peržiūrėjo savo poveikio vertinimus, prieš
pateikdamos juos tarnybų tarpusavio konsultacijoms (žr. 3 diagramą). 2016 m. RPV
nustatė „teigiamą su išlygomis“ įvertinimą poveikio vertinimuose, kurių, jos nuomone,
nereikia dar kartą pateikti RPV. Vis dėlto galimybių pagerinti poveikio vertinimus, dėl
kurių pateiktas šis naujo tipo įvertinimas, buvo mažiau nei tuos, dėl kurių buvo pateikta
neigiama nuomonė ir kurie turėjo būti pateikti RPV dar kartą 44.
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3 diagrama. 2018 m. poveikio vertinimų kokybės vidurkiai
Pirmas pateikimas
Tinkamas

Priimtinas

Tarpžinybinių konsultacijų etapas

Prastas

Prastas

Priimtinas

Tinkamas

Pristatymas
Konsultacijos, informacinė
bazė ir metodika
Subsidiarumas ir ES pridėtinė
vertė
Tikslai ir
intervencijos logika
Būsimas stebėjimas ir
įvertinimas
Apimtis ir kontekstas
Galimybių palyginimas
ir proporcingumas
Problemos apibrėžtis ir
įvertinimo naudojimas
Poveikis
Bazinio lygio scenarijus ir
galimybės

90 %

išanalizuotų kokybės elementų

YRA ŽEMIAU PRIIMTINO LYGIO

20 %

išanalizuotų kokybės elementų

IŠLIEKA ŽEMIAU PRIIMTINO LYGIO

Šaltinis: EAR, remiantis RPV 2018 m. metinės ataskaitos 1.2 skyriumi.

20 Komisijos ex post vertinimai ne tik suteikia galimybę įvertinti ES politikų

veiksmingumą, bet ir yra vertingas indėlis toliau jas plėtojant. Nuo 2013 m. Komisija
įsipareigojo prieš rengdama naujų teisės aktų pasiūlymų poveikio vertinimus įvertinti
galiojančių teisės aktų įgyvendinimą (principas „pirmiausia įvertinti“)45. Tačiau RPV
analizė parodė, kad tinkamai parengtais ir tinkamai naudojamais įvertinimais buvo
pagrįsta mažiau nei trečdalis poveikio vertinimų 46. Didžiausia problema, turinti įtakos
įvertinimų kokybei, buvo tai, kad trūko tinkamų duomenų poveikiui kiekybiškai
įvertinti 47. Savo ataskaitose ne kartą nustatėme trūkumų, susijusių su veiksmingumo
vertinimui reikalingų duomenų prieinamumu 48. Kaip pažymėjo RPV, įvertinimo
ataskaitose dažnai nebuvo galima atsakyti į įvertinimo klausimus, nes trūko tinkamų
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duomenų 49. Tai taip pat apribojo Komisijos generalinių direktoratų galimybes tobulinti
įvertinimo ataskaitas, kad būtų atsižvelgta į RPV iškeltus klausimus (žr. 4 diagramą).

4 diagrama. Komisijos generaliniams direktoratams dažnai sunku
patobulinti įvertinimo ataskaitas, kad būtų atsižvelgta į RPV iškeltus
klausimus
Nėra pagerėjimo

Tam tikras pagerėjimas

Reikšmingas
pagerėjimas

Koncepcija ir metodika
Veiksmingumas ir efektyvumas
Suderinamumas
Aktualumas ir ES pridėtinė vertė
Pristatymas
Išvadų pagrįstumas

Šaltinis: EAR, remiantis RPV 2018 m. metinės ataskaitos 3.5 skyriumi.

21 RPV tenka svarbus vaidmuo užtikrinant politikos formavimui reikalingos įrodymų

bazės kokybę. Valdybą sudaro keturi vyresnieji Komisijos pareigūnai ir trys išorės
atstovai. Palyginti su jos pirmtake – Poveikio vertinimo valdyba, jos įgaliojimai buvo
praplėsti, kad apimtų ir atrinktų įvertinimų patikras. Vis dėlto, Komisijos atlikto
padėties vertinimo duomenimis, respondentų nuomonės dėl RPV nešališkumo 50
pasiskirstė tolygiai. Tie, kurie išreiškė susirūpinimą, be kitų dalykų, nurodė tai, kad
valdybos daugumą sudaro Komisijos pareigūnai. Kai kurie respondentai pasiūlė dar
labiau išplėsti RPV įgaliojimus į juos įtraukiant tokią trijų rūšių veiklą: Komisijos
paaiškinimų dėl pagrindinių iniciatyvų poveikio vertinimų nepateikimo tvirtinimą 51,
poveikio vertinime nagrinėtų galimybių ir teisės akto pasiūlyme pateiktų galimybių
suderinamumo tyrimą 52 ir didesnės atliktų įvertinimų dalies kokybės kontrolę
(žr. 5 diagramą) 53.

20

5 diagrama. RPV patikrinti įvertinimai
Parengti
įvertinimai
RPV
patikrinti
įvertinimai

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos duomenimis (parengtais įvertinimais 54 ir RPV patikrintais
įvertinimais 55).

ES teisės aktų bazė
4 langelis
ES teisės aktų bazė nuolat keičiasi priimant pasiūlymus dėl reglamentų, direktyvų
ir sprendimų ir peržiūrint, panaikinant galiojančius teisės aktus, taip pat pasibaigus
jų galiojimui.
2015–2019 m. darbo programose Komisija numatė mažiau teisėkūros iniciatyvų
nei ankstesniais metais ir padidino jų įgyvendinimo lygį. Ji taip pat pasinaudojo
programa REFIT ir jos platforma, kad nukreiptų pastangas užtikrinti ES teisės aktų
bazės tinkamumą paskirčiai.
Mūsų analizė rodo, kad J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija pateikė mažiau
svarbių teisėkūros iniciatyvų nei jos pirmtakės, tačiau įgyvendinimo lygis padidėjo.
Apskritai 1999–2019 m. ES teisynas išliko stabilus. Galiausiai Komisijai tebėra
sudėtinga stebėti ES teisės įgyvendinimą ir taikymą valstybėse narėse.
Manome, kad vis dar reikia įgyvendinti šiuos uždavinius:
o

dar patikslinti REFIT iniciatyvos, kuri yra neatskiriama Komisijos GR metodo
dalis, vaidmenį;

o

supaprastinti ES teisės aktus supaprastinimu nedidinant rizikos atitikčiai ir
veiksmingumui;

o

teikti valstybėms narėms gaires, kaip supaprastinti ir išvengti nepagrįstai
sudėtingų ir (arba) apsunkinančių taisyklių;

o

geriau stebėti ir užtikrinti ES teisės įgyvendinimą ir taikymą.

22 J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija gerokai sumažino svarbių teisėkūros

pasiūlymų (prioritetinių iniciatyvų) skaičių. Savo 2015–2019 m. laikotarpio darbo
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programose Komisija buvo suplanavusi 108 prioritetines iniciatyvas, t. y. 62 % mažiau,
palyginti su 290 prioritetinių iniciatyvų, numatytų 2010–2014 m. laikotarpio darbo
programose. 2011–2017 m. naujų iniciatyvų įgyvendinimo lygis (t. y. EP ir Tarybos
priimtų Komisijos pasiūlymų dalis) palaipsniui didėjo (žr. 6 diagramą). Apskritai ES
teisynas 1999–2019 m. išliko stabilus, nes bendras EP ir Tarybos priimtų reglamentų ir
direktyvų skaičius iš esmės atitiko panaikintų arba galios netekusių reglamentų ir
direktyvų skaičių (žr. IV priedą „Teisėkūros pasiūlymai, priimti teisės aktai, panaikinti ir
nustoję galioti teisės aktai“ ir V priedą „Teisės aktų skaičius pagal metus ir politikos
sritis“). Tuo pačiu metu vidutinis ES teisės aktų, priimtų per 8-ąją EP kadenciją (2014–
2019 m.), puslapių skaičius šiek tiek (4,4 %) padidėjo, palyginti su puslapių skaičiumi
per 7-ąją EP kadenciją (2009–2014 m.) 56.

6 diagrama. Mažiau suplanuotų prioritetinių iniciatyvų ir didesnis
įgyvendinimas
2010–2014 m.

Komisijos darbo programa

2015–2019 m.

Suplanuotų prioritetinių iniciatyvų skaičius per metus

Suplanuotų prioritetinių iniciatyvų įgyvendinimo lygis
Įgyvendinimo lygis nežinomas

Pastaba. Įgyvendinimo lygis apima iš dalies įgyvendintas prioritetines iniciatyvas (žr. Komisijos 2018 m.
metinę veiklos ataskaitą. Generalinis sekretoriatas, p. 7) arba visiškai įgyvendintas prioritetines
iniciatyvas.
Šaltinis: EAR, remiantis 2010–2019 m. Komisijos darbo programomis ir 2013–2018 m. Komisijos
metinėmis veiklos ataskaitomis.

23 Pagrindinis J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos tikslas buvo supaprastinti ES

teisės aktus ir sumažinti naštą įmonėms ir piliečiams 57. Siekdama užtikrinti, kad ES
teisėkūros priemonės atitiktų paskirtį, 2012 m. Komisija pradėjo įgyvendinti programą
REFIT, o 2015 m. sukūrė REFIT platformą. Per REFIT platformą Komisija ragino teikti
pasiūlymus, kaip sumažinti naštą, atsirandančią dėl ES teisės aktų ir jų įgyvendinimo
valstybėse narėse, šiuos pasiūlymus surinko ir įvertino 58. Savo Specialiojoje ataskaitoje
Nr. 16/2018 dėl ex post peržiūrų pažymėjome, kad programos REFIT loginis
pagrindimas nėra aiškus, kaip ir kriterijai, kuriais remiantis pavienės iniciatyvos buvo
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pavadintos REFIT. Komisijai taip pat rekomendavome vengti suvokimo, kad REFIT tam
tikra prasme yra atskirta nuo standartinio GR ciklo. Atsižvelgiant į tai, pačios Komisijos
atliktas padėties vertinimas patvirtino, kad programai REFIT trūko matomumo 59.

24 Mes visapusiškai remiame Komisijos tikslą supaprastinti teisės aktus ir sumažinti

naštą, tačiau reikia užtikrinti, kad tai būtų daroma tinkamai. Pavyzdžiui, savo
Nuomonėje Nr. 6/2018 dėl Bendrųjų nuostatų reglamento nurodėme atvejų, kai dėl
supaprastinimo gali sumažėti aiškumas paramos gavėjams bei viešojo administravimo
institucijoms ir veikiančių mechanizmų galimybės siekti rezultatų. Mes taip pat
pabrėžėme, kad supaprastinimas turėtų būti naudojamas nereikalingoms taisyklėms ar
procedūroms panaikinti, o ne tik esamiems taisyklių sąvadams konsoliduoti.
Pavyzdžiui, savo Nuomonėje Nr. 7/2018 dėl bendros žemės ūkio politikos pažymėjome,
kad nėra aišku, ar sumažinus reglamentų skaičių būtų užtikrintas supaprastinimas, nes
kitais atžvilgiais politika taptų sudėtingesnė 60.

25 Teisėkūros sudėtingumas ir našta įmonėms bei piliečiams taip pat gali atsirasti

valstybėms narėms įgyvendinant ES direktyvas. Valstybių narių politinės, teisinės ir
konstitucinės sistemos labai skiriasi ir tai turi įtakos tam, kaip praktiškai įgyvendinama
ES teisė. Be to, valstybėse narėse labai skyrėsi nacionalinių įgyvendinimo priemonių
skaičius ir taikymo sritis konkrečių ES direktyvų perkėlimo atveju. Savo apžvalgoje dėl
ES teisės įgyvendinimo pastebėjome koreliaciją tarp nacionalinių įgyvendinimo
priemonių skaičiaus ir Komisijos pradėtų pažeidimo nagrinėjimo bylų skaičiaus 61.
Valstybės narės pripažįsta, kad į nacionalines įgyvendinimo priemones gali būti įtraukti
reikalavimai, viršijantys konkrečioje direktyvoje nustatytus reikalavimus (tai dažnai
vadinama pertekliniu reglamentavimu). Tačiau jos nenori tokių atvejų nurodyti
esamoje ES duomenų bazėje 62. Atsižvelgdami į tai, pažymime, kad 2016 m.
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros valstybės narės raginamos tokius
papildymus nurodyti perkėlimo į nacionalinę teisę akte (-uose) arba susijusiuose
dokumentuose. Iki šiol tokius pranešimus duomenų bazėje yra pateikusios tik dvi
valstybės narės.

26 ES institucijos ir valstybės narės susitarė, kad pranešdamos Komisijai apie

nacionalines perkėlimo priemones nacionalinės valdžios institucijos privalo, kai tai
pagrįsta, pateikti aiškinamuosius dokumentus, kuriuose būtų nurodyta, kaip jos
perkėlė direktyvas į savo nacionalinę teisę 63. Pabrėžėme valstybių narių galimybes
parengti daugiau ir geresnių aiškinamųjų dokumentų 64, o Komisija sutiko kartu su
valstybėmis narėmis toliau nagrinėti aiškinamųjų dokumentų rengimo ir pateikimo
gairių naudą 65. Keliose savo ataskaitose pabrėžėme, kaip trūkumai, susiję su nuosekliu
ES teisės perkėlimu į nacionalinę teisę ir taikymu valstybėse narėse, paveikė ES politikų
ir programų veiksmingumą 66.
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27 Nuolatinis didelis pažeidimų nagrinėjimo procedūrų skaičius rodo, kad valstybėse

narėse laiku ir teisingai įgyvendinti ir taikyti ES teisę tebėra didelis iššūkis
(žr. 7 diagramą). Tai pabrėžė ir Europos Parlamentas 67.

7 diagrama. Naujų ir pradėtų nagrinėti pažeidimo bylų skaičius
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Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos metinėmis ataskaitomis dėl Sąjungos teisės taikymo stebėsenos ir iš
Komisijos pažeidimų duomenų bazės atrinktais duomenimis (dėl naujų pažeidimo bylų 2010–2012 m.).

28 Savo 2018 m. apžvalgoje dėl ES teisės įgyvendinimo analizavome šio iššūkio

pobūdį ir paraginome Komisiją apsvarstyti galimybę toliau stiprinti pastangas stebėti ir
užtikrinti ES teisės taikymą, be kita ko:
o

naudojant ES biudžetą padedant užtikrinti, kad valstybės narės taikytų ES teisę 68;
ir

o

plėtojant nusistovėjusius vykdymo užtikrinimo prioritetus bei pažeidimo bylų
sprendimo standartus ir paverčiant juos bendra priežiūros veiklos valdymo
sistema.
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Institucijų bendradarbiavimas teisėkūros srityje
5 langelis
ES teisės aktų kokybė labai priklauso nuo gero institucijų bendradarbiavimo.
2016 m. balandžio 13 d. pasirašytame Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės
teisėkūros EP, Taryba ir Komisija įsipareigojo užtikrinti kuo didesnį teisėkūros
proceso skaidrumą, kad piliečiai išlaikytų pasitikėjimą ES teisėkūros procesu.
Tačiau kai kurie įsipareigojimai dar neįgyvendinti.
Manome, kad toliau reikia siekti dar labiau pagerinti:
o

teisėkūros institucijų per teisėkūros procedūrą padarytų Komisijos pasiūlymų
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pakeitimų vertinimą;

o

tam tikrų teisėkūros procedūros aspektų (pavyzdžiui, trišalių dialogų ir
lobistinės veiklos) skaidrumą.

29 Tarpinstituciniame susitarime EP ir Tarybos reikalaujama atlikti poveikio

vertinimus, susijusius su jų padarytais „esminiais“ Komisijos pasiūlymo pakeitimais,
kai, jų nuomone, tai yra tikslinga ir būtina teisėkūros procesui 69. Tačiau nėra sutartos
apibrėžties, kas yra „esminis“ pakeitimas. Pagal Tarpinstitucinį susitarimą, kiekviena
institucija gali pati nuspręsti, ar pakeitimas yra „esminis“. Taryba dar neparengė jokių
savo pakeitimų vertinimų, o EP per savo Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinį
direktoratą (EPRS GD) nuo 2016 m. paskelbė tris tokius vertinimus. Didelė EPRS GD
darbo dalis poveikio vertinimo srityje yra susijusi su Komisijos poveikio vertinimų
kokybės vertinimu (142 atvejai nuo 2016 m.)70. Manome, kad vykdyti įsipareigojimus
pagal Tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo galiausiai siekiama išvengti teisėkūros
institucijų poveikio vertinimo veiklos spragų ir dubliavimosi siekiant remti įrodymais
pagrįstą sprendimų priėmimą, tebėra iššūkis.

30 ES teisėkūros proceso skaidrumas jau dabar yra labai didelis, nes piliečiai ir kiti

suinteresuotieji subjektai įvairiose viešose interneto svetainėse gali bent tam tikru
mastu stebėti teisėkūros pasiūlymų priėmimo pažangą. Be to, 2016 m.
Tarpinstituciniame susitarime trys institucijos susitarė sukurti bendrą viešą duomenų
bazę, kurioje būtų pateikiama informacija apie teisėkūros aktų esamą padėtį 71. Ši
duomenų bazė vis dar rengiama. Tačiau, kaip numatyta Tarpinstituciniame susitarime,
2017 m. gruodžio mėn. sukurtas bendras deleguotųjų aktų registras 72. Tai suteikia
piliečiams galimybę susipažinti su įvairiais deleguotųjų aktų gyvavimo ciklo etapais73.
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31 Komisijos vertinimu, geresnis reglamentavimas, kaip sistema įrodymams, kuriais

remiantis priimami sprendimai, rinkti, neapima klausimų, susijusių su trišaliais dialogais
ir viešu interesų grupių atstovų (t. y. lobistų) registru. Vis dėlto, peržiūrėdami
įrodymus, kuriais pagrįstas Komisijos atliktas padėties vertinimas, atkreipėme dėmesį į
suinteresuotųjų subjektų susirūpinimą 74 dėl nepakankamo skaidrumo EP, Tarybos ir
Komisijos derybose dėl teisės aktų tekstų, kai jie priimami (t. y. trišaliuose
dialoguose75). 2016 m. Europos ombudsmenė paragino paskelbti trišalių dialogų
kalendorių, posėdžių darbotvarkes ir keturių stulpelių dokumento vieną po kitos
parengtas redakcijas, pateikiant trijų institucijų pradines pozicijas ir diskusijų metu
parengtą kompromisinį tekstą 76. Galimybė susipažinti su viena po kitos parengtomis
tokio keturių stulpelių dokumento redakcijomis leistų visuomenei geriau suprasti, kaip
buvo parengtas galutinis tekstas. Savo atsakyme ombudsmenei Komisija patvirtino, kad
neprieštaraus tokios informacijos paskelbimui 77. Tačiau tam reikėtų abiejų teisėkūros
institucijų pritarimo.

32 2018 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) nusprendė, kad tokiems

preliminariems kompromisiniams tekstams negali būti taikoma jokia neatskleidimo
bendroji prezumpcija 78. Šis sprendimas reiškia, kad tokia informacija paprastai turėtų
būti pateikiama visuomenei 79. Tačiau iki šiol keturių stulpelių dokumentai nėra
reguliariai skelbiami. Skelbiant tokią informaciją apie EP ir Tarybos padarytus Komisijos
teisėkūros pasiūlymo pakeitimus būtų galima pagerinti atskaitomybę visuomenei už
priimtus sprendimus.

33 Taip pat pažymime, kad nuo 2011 m. EP ir Komisija kartu tvarko viešą interesų

grupių atstovų (t. y. lobistų) registrą ir kad nuo 2014 m. Taryba yra dabartinės sistemos
stebėtoja 80. 2016 m. rugsėjo 28 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo
tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo skaidrumo registro EP, Tarybai ir Komisijai.
Pasiūlymu buvo siekiama sustiprinti darbo su lobistais sistemą ir nustatyti, kad
susitikimai su lobistais priklauso nuo jų registracijos. Galutinis susitarimas dėl
pasiūlymo dėl privalomo tarpinstitucinio skaidrumo registro dar nėra pasiektas 81.
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Baigiamosios pastabos dėl tolesnių
veiksmų
34 Komisija įvertino, kaip gerai veikia įvairios geresnio reglamentavimo priemonės ir

procesai, nustatė įgytą patirtį ir pripažino galimybes siekti tolesnės pažangos.
Remdamiesi mūsų ankstesnių auditų rezultatais ir mūsų peržiūrėta informacija,
nustatėme šiuos pagrindinius Komisijos, ES teisėkūros institucijų ir valstybių narių
uždavinius ateityje siekiant geresnio reglamentavimo tikslų:
o

užtikrinti, kad dėl ES politikų ir teisėkūros iniciatyvų būtų vykdomos kokybiškos
konsultacijos, atliktas įvertinimas ir poveikio vertinimas;

o

užtikrinti, kad teisėkūros pasiūlymuose būtų nuostatų dėl pakankamų įrodymų
surinkimo siekiant remti veiksmingą stebėjimą ir vertinimą;

o

dar labiau supaprastinti ES teisės aktus ir stebėti jų įgyvendinimą bei taikymą
valstybėse narėse;

o

didinti teisėkūros proceso skaidrumą piliečiams ir kitiems suinteresuotiesiems
subjektams.
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Priedai
I priedas. Politikos ciklo etapų, GR principų, tikslų, priemonių ir
procedūrų apžvalga82

Suinteresuotųjų
subjektų indėlis

Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

Poveikio vertinimai

Įvertinimai

ES teisės įgyvendinimas ir taikymas
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Pagrindiniai konsultacijų su
suinteresuotaisiais subjektais
etapai ir reikalavimai

Politinis patvirtinimas ir viešos bei tikslinės
konsultacijos
Kiekvienai iniciatyvai ir įvertinimui turi būti parengta
konsultacijų strategija.
Strategijoje turėtų būti apibrėžta konsultacijų veiklos kalbinė
aprėptis. Ji taip pat turėtų apimti tikslinių konsultacijų veiklą ir
viešas konsultacijas (dėl poveikio vertinimų, įvertinimų,
tinkamumo patikrų, žaliųjų knygų).

Suinteresuotųjų
subjektų indėlis

Viešos konsultacijos dėl prioritetinių iniciatyvų turi būti
skelbiamos visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Visos kitos
viešos konsultacijos turi būti skelbiamos bent anglų, prancūzų
ir vokiečių kalbomis. Papildomi vertimai turi būti pateikti
konsultacijoms dėl plataus visuomenės intereso iniciatyvų ir
pagrįsti konsultacijų strategijoje.

Konsultacijų veiklos vykdymas
Pagrindinis generalinis direktoratas įgyvendina konsultacijų
strategiją.

Konsultacijos su suinteresuotaisiais
subjektais yra svarbi priemonė renkant
informaciją įrodymais grindžiamam
politikos formavimui. Suinteresuotųjų
subjektų nuomonės, praktinė patirtis ir
duomenys padės parengti
kokybiškesnes ir patikimesnes politikos
iniciatyvas, įvertinimus ir tinkamumo
patikras. Komisija ankstyvame etape
skelbia išsamią informaciją apie
pagrindinės iniciatyvos tikslus ir
konsultacijų veiklą, teikiamą interneto
portale „Išsakykite savo nuomonę“,
kuriame taip pat galima pateikti
atsiliepimų.

Viešos konsultacijos skelbiamos portale „Dalyvaukite
teisėkūros darbe“ po to, kai generalinis sekretoriatas duoda
savo sutikimą. Į viešas konsultacijas savo atsakymus galima
teikti 12 savaičių laikotarpiu.
Tikslinės konsultacijos, skirtos konkrečioms aiškiai
apibrėžtoms suinteresuotųjų subjektų grupėms, gali papildyti
viešas konsultacijas.

Tarpžinybinė grupė
Pagrindinis generalinis direktoratas (arba generalinis
sekretoriatas svarbių iniciatyvų atveju) sudaro tarpžinybinę
grupę ir kviečia dalyvauti suinteresuotąsias tarnybas.
Tais atvejais, kai reikia sudaryti tarpžinybinę grupę, ji aptaria
ir baigia rengti konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais
strategiją ir konsultacijų dokumentus. Jei tarpžinybinės
grupės nėra, pagrindinis generalinis direktoratas kartu su
generaliniu sekretoriatu baigia rengti dokumentus ir
strategiją.

Veiksmų gairės arba įžanginis poveikio vertinimas,
atsiliepimai
Kai taikoma, pagrindinis generalinis direktoratas kartu su generaliniu
sekretoriatu turi parengti įžanginį poveikio vertinimą arba veiksmų
gaires.
Veiksmų gairėse arba įžanginiame poveikio vertinime turi būti pateikti
konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais strategijos metmenys.
Generalinis sekretoriatas skelbia įžanginį poveikio vertinimą arba
veiksmų gaires, kuriomis pradedamas 4 savaičių laikotarpis, per kurį
piliečiai ir suinteresuotieji subjektai gali pateikti atsiliepimų.
Pagrindinis generalinis direktoratas turi įvertinti bet kokius
suinteresuotųjų subjektų atsiliepimus ir prireikus juos įtraukti į savo
parengiamąjį darbą, kuris gali apimti atnaujintą konsultacijų strategiją.

Ataskaitų teikimas, apibendrinamoji ataskaita
Pagrindinis generalinis direktoratas analizuoja įvairios konsultacijų veiklos rezultatus ir idealiu atveju
skelbia faktų suvestinę ataskaitą, kurioje pateikiama informacija, pavyzdžiui, dalyvių duomenys ir
pagrindinės pareikštos nuomonės.
Pagrindinis generalinis direktoratas parengia apibendrinamąją ataskaitą, kurioje aprašomi bendri
konsultacijų veiklos rezultatai ir gauti atsiliepimai apie veiksmų gaires arba įžanginį poveikio
vertinimą.
Apibendrinamoji ataskaita (SWD) pridedama prie iniciatyvos per tarpžinybines konsultacijas ir
priėmimą ir turėtų būti paskelbta konsultacijų puslapyje. Ataskaita pateikiama kaip poveikio vertinimo
ataskaitos arba įvertinimo SWD dokumento, kai jie parengiami, priedas.
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Pagrindiniai poveikio vertinimų
etapai, reikalavimai ir kokybės
kontrolė

Politinis patvirtinimas

Įžanginis poveikio vertinimas, atsiliepimai

Pagrindinis generalinis direktoratas turi įtraukti
iniciatyvą į planavimo priemonę likus ne mažiau kaip
12 mėnesių iki numatomos jos priėmimo Komisijoje
datos.

Pagrindinis generalinis direktoratas kartu su generaliniu
sekretoriatu turi parengti įžanginį poveikio vertinimą
(projektas įkeliamas į planavimo priemonę).

Politinis patvirtinimas vykdomas pagal planavimo
priemonę ir jo turi būti siekiama iš pagrindinio
Komisijos nario, atitinkamo pirmininko pavaduotojo ir
pirmojo pirmininko pavaduotojo.

Suinteresuotųjų
subjektų indėlis

RPV atliekamas tikrinimas
RPV susitikimas su Komisijos tarnybomis
grindžiamas kokybės kontroliniame
sąraše iškeltais klausimais.
RPV gali pateikti teigiamą arba neigiamą
nuomonę (paprastai per 2 dienas nuo
susirinkimo dienos).

Poveikio vertinimuose nagrinėjama,
ar reikia ES veiksmų, ir analizuojamas
galimas siūlomų sprendimų poveikis.
Jie atliekami parengiamuoju etapu,
prieš Komisijai baigiant rengti naujo
teisės akto pasiūlymą. Jie suteikia
įrodymų sprendimų priėmimo
procesui pagrįsti ir jam paremti.
Poveikio vertinimas yra pagrindinė
GR priemonė, padedanti Komisijai ir
teisės aktų leidėjui rengti ir priimti
naujas iniciatyvas.

Gavęs neigiamą pirminę nuomonę,
generalinis direktoratas turi iš naujo
pateikti patikslintą poveikio vertinimo
ataskaitą.
RPV paskelbs ne daugiau kaip dvi
nuomones.

Generalinis sekretoriatas skelbia įžanginį poveikio vertinimą,
kuriuo pradedamas 4 savaičių laikotarpis, per kurį
suinteresuotieji subjektai gali pateikti atsiliepimų.
Pagrindinis generalinis direktoratas turi įvertinti bet kokius
suinteresuotųjų subjektų atsiliepimus ir prireikus juos įtraukti
į savo parengiamąjį darbą.

Įvertinimų atlikimas ir pateikimas Reglamentavimo patikros
valdybai
Pagrindinis generalinis direktoratas (generalinis sekretoriatas svarbių iniciatyvų
atveju) įsteigia tarpžinybinę grupę ir kviečia suinteresuotas tarnybas dalyvauti.
Tarpžinybinė grupė kartu rengia įvairius poveikio vertinimo ataskaitos skyrius,
pradedant nuo problemos apibrėžties.
Tarpžinybinė grupė turi peržiūrėti galutinį poveikio vertinimo ataskaitos projektą,
prieš jį pateikiant RPV.
Poveikio vertinimo ataskaitos projektas ir kiti susiję dokumentai turi būti pateikti RPV
likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki numatyto posėdžio.
Likus kelioms dienoms iki numatyto posėdžio, RPV pagrindiniam generaliniam
direktoratui pateiks kokybės kontrolinį sąrašą, kad būtų pasirengta diskusijoms su
RPV ir jos būtų struktūrizuotos.

Poveikio vertinimo ataskaita
Poveikio vertinimo ataskaita pateikiama Komisijos tarnybų darbinio dokumento (SWD)
forma, ir dėl jos turi būti oficialiai konsultuojamasi su Komisijos tarnybomis.
Tarpžinybinės konsultacijos turi apimti iniciatyvą, poveikio vertinimo ataskaitą ir RPV
nuomonę (-es).
Prie iniciatyvos bus pridėta poveikio vertinimo ataskaita jos priėmimo Komisijoje proceso
metu.
Komisijos pasiūlymas ir pridedamas poveikio vertinimas skelbiami internete, o
suinteresuotieji subjektai galės pateikti atsiliepimų per 8 savaičių laikotarpį.

Priėmimas ir tolesni
veiksmai
Pagrindinis generalinis
direktoratas turi parengti gautų
atsiliepimų santrauką ir perduoti
ją teisės aktų leidėjui.
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Pagrindiniai įvertinimų etapai,
reikalavimai ir kokybės kontrolė

Politinis patvirtinimas
Pagrindinis generalinis direktoratas turi įtraukti
įvertinimą į planavimo priemonę likus ne mažiau kaip
12 mėnesių iki Komisijos tarnybų darbinio dokumento
paskelbimo.
Atitinkamas generalinis direktorius jį patvirtina
planavimo priemonėje.
Pagrindinis generalinis direktoratas įvertinimą prideda
prie savo penkerių metų tęstinio vertinimo plano.

Veiksmų gairės
Pagrindinis generalinis direktoratas turi parengti įvertinimo veiksmų
gaires, kuriose būtų aptartas įvertinimo metodas, kontekstas, tikslas ir
apimtis.
Generalinis sekretoriatas ir pagrindinis generalinis direktoratas susitaria
dėl veiksmų gairių, kuriose taip pat atsižvelgiama į sprendimus dėl
išimčių. Generalinis sekretoriatas paskelbia veiksmų gaires.
Suinteresuotieji subjektai turi per 4 savaites pateikti atsiliepimų.
Pagrindinis generalinis direktoratas turi įvertinti atsiliepimus ir įtraukti
juos į tolesnį darbą.

Įvertinimo atlikimas / Reglamentavimo patikros
valdybos vykdomas tikrinimas
Suinteresuotųjų
subjektų indėlis

Įvertinimą atlieka pagrindinis generalinis direktoratas, kuriam
padeda tarpžinybinė grupė. Jie aptaria ir stebi pažangą, įskaitant
rangovų teikiamus išdirbius.
Parengiama konsultacijų strategija ir jos laikomasi; pradedamos
12 savaičių trukmės viešos konsultacijos.
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas ir kiti susiję dokumentai
pateikiami Reglamentavimo patikros valdybai likus ne mažiau kaip
4 savaitėms iki posėdžio.
Likus kelioms dienoms iki numatyto posėdžio, RPV pagrindiniam
generaliniam direktoratui pateiks kokybės kontrolinį sąrašą, kad
būtų pasirengta diskusijoms su RPV ir jos būtų struktūrizuotos.
RPV susitikimas su Komisijos tarnybomis.

Atliekant įvertinimus ir tinkamumo
patikras vertinamas esamų politikų,
programų ir teisės aktų
veiksmingumas. Komisija apibrėžia
įvertinimus kaip įrodymais pagrįstą
sprendimą, priimamą nustačius,
kokiu mastu intervencija yra
veiksminga ir efektyvi, aktuali,
atsižvelgiant į poreikius ir jos tikslus,
nuosekli tiek vykdant vidaus politiką,
tiek kitas ES politikos intervencijas ir
ar ją vykdant buvo pasiekta ES
pridėtinė vertė.

RPV gali pateikti teigiamą arba neigiamą nuomonę.

Įvertinimo parengimas
Pagrindinis generalinis direktoratas turi įsteigti
tarpžinybinę grupę, į kurią būtų įtrauktas jos įvertinimo
funkciją atliekantis narys. Tarpžinybinė grupė turi
vadovauti įvertinimui ir dalyvauti visuose
svarbiausiuose etapuose.
Tai gali apimti bet kokios susijusios ataskaitos ar
komunikato EP ir Tarybai projekto aptarimą.
Pagrindinis generalinis direktoratas ir tarpžinybinė
grupė aptaria ir baigia rengti įvertinimo projektą,
grindžiamą veiksmų gairėmis ir bet kokiais susijusiais
atsiliepimais.
Projektas taip pat gali būti aptartas pirminiame
posėdyje su RPV.
Projekto etape turėtų būti atidžiai apsvarstytas
konsultavimosi su suinteresuotaisiais subjektais,
duomenų rinkimo ir analizės metodas.

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas

Paskelbimas ir tolesni veiksmai

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (SWD) kartu su
santrauka yra pagrindinis įvertinimo proceso rezultatas.

Pagrindinis generalinis direktoratas turi nustatyti tinkamus
tolesnius veiksmus ir juos įtraukti į sprendimų priėmimo ciklą.

Pagrindinis generalinis direktoratas turi parengti Komisijos
tarnybų darbinį dokumentą (ir bet kokią santrauką),
konsultuodamasis su tarpžinybine grupe.

Pagrindinis generalinis direktoratas turėtų atitinkamai pranešti
įvertinimo išvadas, kad jos tiktų skirtingoms auditorijoms. Jis
turėtų pateikti įvertinimo išvadas savo metinėje veiklos
ataskaitoje ir įtraukti atitinkamus tolesnius veiksmus į būsimą
darbą, įskaitant metinį valdymo planą.

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas turėtų būti apie 50–
60 puslapių. Dokumentas turėtų būti savarankiškas (neturėtų
būtų reikalinga perskaityti patvirtinamąją medžiagą siekiant
suprasti jo turinį).
Įvertinimo išvadose turi būti nurodyta įgyta patirtis, taip
prisidedant prie būsimos politikos plėtojimo.

Pagrindinis generalinis direktoratas turi paskelbti veiksmų
gaires, Komisijos tarnybų darbinį dokumentą ir, jei taikoma,
technines specifikacijas, susijusį (-ius) galutinį (-ius) teikiamą
(-us) išdirbį (-ius), RPV nuomonę.
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Pagrindiniai ES teisės
įgyvendinimo ir taikymo etapai,
reikalavimai ir kokybės kontrolė

ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę
Valstybės narės, perkeliančios direktyvas į nacionalinę teisę, gali pasirinkti perkėlimo formą ir būdus, tačiau jos privalo
laikytis direktyvos nuostatų, susijusių su siektinais rezultatais ir perkėlimo į nacionalinę teisę terminu.
Prie Komisijos teisėkūros pasiūlymo gali būti pridėtas įgyvendinimo planas. Jame nurodomos techninės, atitikties ir laiko
problemos, su kuriomis susiduria valstybės narės, ir išvardijami Komisijos paramos veiksmai.
Valstybės narės, pranešdamos Komisijai apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, pagrįstais atvejais turi pateikti
dokumentus, kuriuose būtų paaiškinta, kaip jos perkėlė direktyvas į savo teisę.
Komisija atlieka perkėlimo į nacionalinę teisę patikras, siekdama užtikrinti, kad nacionalinės perkėlimo į nacionalinę
teisę priemonės, apie kurias jai pranešė valstybė narė, apimtų kiekvieną įpareigojimą, nustatytą kiekviename direktyvos
straipsnyje, dalyje ir (arba) pastraipoje, taip pat, jei reikia, prieduose.
Be to, Komisija atlieka atitikties patikras, kad įvertintų nacionalinių įgyvendinimo priemonių suderinamumą su
direktyvos nuostatomis ir (arba) įsipareigojimais, įskaitant apibrėžtis.

Suinteresuotųjų
subjektų indėlis

ES teisės taikymo stebėjimas
Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 17 straipsnyje teigiama, kad Europos Komisija yra ES sutarčių
sergėtoja. Todėl jos užduotis – stebėti, kaip taikoma ES pirminė ir antrinė teisė, ir užtikrinti vienodą jos
taikymą visoje ES. Ji renka informaciją, kad galėtų stebėti, kaip ES šalys laikosi reikalavimų.
Bendrosios rinkos rezultatų suvestinės tikslas – pateikti piliečiams ir įmonėms praktinio bendrosios rinkos
valdymo apžvalgą. Joje informuojama apie valstybių narių veiklos rezultatus ir apžvelgiami pasiekti rezultatai,
gauti atsiliepimai ir padarytos išvados, taip suteikiant pagrindą būsimiems veiksmams.

ES teisės įgyvendinimas yra labai svarbus
siekiant rezultatų piliečiams ir apsaugant jų
teises bei laisves. Valstybės narės turi vykdyti
ES teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus,
įskaitant atitinkamų ES teisės aktų įtraukimą į
nacionalinę teisę („įgyvendinimas“), taip pat
šių teisės aktų taikymą savo jurisdikcijoje
(„taikymas“). Komisija tikrina, ar valstybės
narės iki nustatyto termino jai pranešė apie
savo nacionalines įgyvendinimo priemones
(„pranešimas“), visiškai perkėlė direktyvos
nuostatas į nacionalinę teisę („perkėlimas“) ir
tiksliai atspindėjo visas direktyvos nuostatas
(„atitiktis“).

Komisijos metinė Sąjungos teisės taikymo stebėjimo ataskaita yra aukšto lygio ataskaita, kurią sudaro du
priedai, kuriuose pateikiama išsami informacija ir diagramos apie kiekvieną iš valstybių narių ir kiekvieną iš
atitinkamų politikos sričių.

ES teisės
įgyvendinimas
ES teisės
įgyvendinimas yra
procedūra, pagal
kurią ES teisė taikoma
nacionaliniu ir (arba)
subnacionaliniu
(regioniniu)
lygmenimis.

ES teisės vykdymo užtikrinimas
Oficialios pažeidimo nagrinėjimo procedūros atveju Komisija pagal SESV 258 straipsnį valstybei narei siunčia oficialų pranešimą,
prašydama per nurodytą laiką pateikti paaiškinimą.
Jei valstybė narė neišsiunčia tinkamo atsakymo, Komisija pateikia pagrįstą nuomonę, prašydama valstybės narės per nurodytą laiką
užtikrinti atitiktį.
Jei valstybė narė nesilaiko pagrįstos nuomonės, Komisija gali priimti sprendimą kreiptis į ESTT pagal SESV 258 straipsnį. Jei nesilaikoma
įpareigojimo pranešti apie veiksmus, šiuo etapu Komisija gali pasiūlyti skirti finansines baudas pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį.
Jei ESTT nusprendžia, kad valstybė narė pažeidė savo įsipareigojimus pagal ES teisę, ESTT nurodo valstybei narei imtis reikiamų veiksmų
ir užtikrinti atitiktį, o Komisija tikrina, kaip valstybė narė laikosi ESTT sprendimo.
Jei valstybė narė nesiima būtinų veiksmų sprendimui įvykdyti, Komisija gali tęsti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pagal SESV 260
straipsnio 2 dalį ir, išsiuntusi valstybei narei oficialų pranešimą, vėl kreiptis dėl šios valstybės narės į ESTT. Tokiais atvejais Komisija gali
siūlyti, o ESTT gali skirti finansines sankcijas (vienkartinę sumą ir (arba) periodines baudas, mokamas kiekvieną dieną arba per kitą
nurodytą laikotarpį).
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II priedas. Pagrindinių suinteresuotųjų subjektų nuomonės apie
įvairias geresnio reglamentavimo priemones
Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama apibendrinta Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komiteto ir Regionų komiteto nuomonė apie tai, kaip praktiškai veikia įvairios
GR priemonės ir kaip jos padeda siekti geresnės ES teisėkūros tikslų. Europos
Parlamento atsakymų nebuvo galima įtraukti, nes jie buvo pateikti kitokia forma, o
Taryba nepriėmė kvietimo dalyvauti.
Labai
tenkina

Nei tenkina,
nei
netenkina

Tenkina

Netenkina

Labai
netenkina

Atviresnis politikos formavimo procesas
Iniciatyvų planavimas ir politinis
patvirtinimas

X

Galimybės teikti atsiliepimus (dėl
veiksmų gairių ir įžanginių poveikio
vertinimų)

X

Konsultacijos su suinteresuotaisiais
subjektais (viešos konsultacijos)

X

Dalyvavimas teisėkūros darbe portale
„Išsakykite savo nuomonę“

X

Geresnei politikai – geresnės priemonės
Poveikio vertinimai

X

Įvertinimai

X

Reglamentavimo patikros valdyba

X

Subsidiarumo ir proporcingumo
principas

X

ES teisės perkėlimas ir įgyvendinimas
valstybėse narėse

X

Siekis, kad ES teisės aktai ir toliau atitiktų paskirtį
Programa REFIT

X

Programos REFIT platforma

X
Geresnis reglamentavimas – bendra darbotvarkė

Tarpinstitucinis susitarimas dėl
geresnės teisėkūros

X

ES teisės taikymo stebėjimas

X

Pastaba. Galutinė kiekvienos kategorijos vertė grindžiama gautomis nuomonėmis (aritmetinis vidurkis
5 balų skalėje); atvejai, kai nuomonė nebuvo pateikta, į skaičiavimą neįtraukiami.
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III priedas. Ekspertai, su kuriais konsultuotasi rengiant šią
apžvalgą
Vardas, pavardė

Pareigos

Organizacija

Christiane Arndt-Bascle

Viešojo valdymo direktorato
programos vadovė

Benjamin Gerloff

Viešojo valdymo direktorato
analitikas

Leila Kostiainen

Suomijos reglamentavimo
poveikio analizės tarybos
pirmininkė ir
„RegWatchEurope“ pirmininkė

Suomijos reglamentavimo
poveikio analizės taryba ir
„RegWatchEurope“

Wim Marneffe

Verslo ekonomikos fakulteto
docentas ir ekonomikos ir
viešosios politikos mokslinių
tyrimų grupės vadovas

Haselto universitetas

Dimiter Toshkov

Viešojo administravimo
instituto Valdymo ir pasaulinių
reikalų fakulteto docentas

Leideno universitetas

EBPO
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IV priedas. Teisėkūros pasiūlymai, priimti teisės aktai, panaikinti ir
nustoję galioti teisės aktai
Metai
(*)

Komisijos
atsiimti
teisėkūros
pasiūlymai

Komisijos teisėkūros pasiūlymai

Taikant
įprastą
teisėkūros
procedūrą
(1)

Taikant
specialią
teisėkūros
procedūrą
(2)

Priimti teisėkūros aktai

Taikant
įprastą
teisėkūros
procedūrą
(4)

Reglamentų ir
direktyvų (3)

Taikant
specialią
teisėkūros
procedūrą
(5)

IŠ VISO
EP ir
Tarybos
reglamentai
ir direktyvos

Tarybos
reglamentai
ir direktyvos

1999 m.

36

175

211

2000 m.

84

204

2001 m.

70

2002 m.

Taikant
įprastą
teisėkūros
procedūrą
(6)

Taikant
specialią
teisėkūros
procedūrą
(7)

IŠ VISO
EP ir
Tarybos
reglamentai
ir direktyvos

Tarybos
reglamentai
ir direktyvos

0

28

195

288

11

55

155

225

6

65

176

241

2003 m.

94

177

2004 m.

65

187

2005 m.

71

2006 m.

Skirtumas tarp
priimtų ir
panaikintų ar
nustojusių galioti
teisėkūros aktų

Panaikinti ir nustoję galioti
teisėkūros aktai

IŠ VISO

IŠ VISO

EP ir
Tarybos
reglamentai
ir direktyvos

Tarybos
reglamentai
ir direktyvos

223

2

335

337

‐114

204

259

7

249

256

3

57

170

227

2

201

203

24

12

72

162

234

8

187

195

39

271

3

79

185

264

9

118

127

137

252

119

78

206

284

7

132

139

145

146

217

3

45

128

173

3

240

243

‐70

101

212

313

33

83

200

283

26

227

253

30

2007 m.

91

142

233

4

40

140

180

7

168

175

5

2008 m.

110

149

259

15

100

159

259

10

278

288

‐29

2009 m.

56

94

150

11

138

124

262

50

309

359

‐97

2010 m.

98

10

108

20

49

27

76

35

148

183

‐107

2011 m.

157

20

177

14

71

40

111

17

166

183

‐72

2012 m.

84

7

91

12

63

35

98

18

68

86

12

2013 m.

119

9

128

7

102

27

129

82

129

211

‐82

2014 m.

68

1

69

48

134

62

196

32

72

104

92

2015 m.

48

4

52

47

56

67

123

60

134

194

‐71

2016 m.

108

20

128

6

69

53

122

45

115

160

‐38

2017 m.

75

8

83

8

66

65

131

20

25

45

86

2018 m.

128

18

146

10

67

79

146

40

39

79

67

2019 m.
(**)

16

3

19

6

97

31

128

28

65

93

35

Iš viso

1 744

1 917

3 661

395

1 549

2 359

3 908

508

3 405

3 913

‐5

EP ir Tarybos
reglamentai ir
direktyvos

* Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
** Sausio 1 d. – rugsėjo 18 d.
(1)
Neįtraukti klaidų ištaisymai ir iš dalies pakeisti pasiūlymai, įtraukti pasiūlymai dėl Tarybos įgyvendinimo aktų. Pasiūlymai, kuriuose nėra metaduomenų,
nurodančių procedūros rūšį; jie taip pat neįtraukiami.
(2)
Neįtraukti klaidų ištaisymai ir iš dalies pakeisti pasiūlymai. Neįtraukti ne teisėkūros procedūra ir įprasta teisėkūros procedūra (COD) priimti aktai. Įtraukti
pasiūlymai dėl Tarybos įgyvendinimo aktų.
(3)
Neįtraukti klaidų ištaisymai ir iš dalies pakeisti pasiūlymai. Neįtraukti ne teisėkūros procedūra priimti aktai.
(4)
Neįtraukti klaidų ištaisymai.
(5)
Neįtraukti klaidų ištaisymai. Neįtraukti ne teisėkūros procedūra ir įprasta teisėkūros procedūra (COD) priimti aktai. Įtraukti Tarybos reglamentai ir
direktyvos (įskaitant įgyvendinimo reglamentus).
(6)
Neįtraukti klaidų ištaisymai.
(7)
Neįtraukti klaidų ištaisymai. Įtraukti Tarybos reglamentai ir direktyvos (įskaitant įgyvendinimo reglamentus). Neįtraukti ne teisėkūros procedūra priimti
aktai.
Šaltinis: Leidinių biuras.
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V priedas. Teisės aktų skaičius pagal metus ir politikos sritis

Pastaba. Skaičiai apima direktyvas, reglamentus ir sprendimus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, specialią teisėkūros
procedūrą ir ne teisėkūros procedūrą. Įtraukti klaidų ištaisymai ir iš dalies pakeisti aktai, taip pat įgyvendinimo ir deleguotieji aktai.
Šaltinis: Audito Rūmų iš EUR‐Lex atrinkti duomenys, remiantis Toshkov, D. darbu (2019 m.) „Legislative Productivity of the EU,
2004–2019“, pristatymas internete: http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.
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Akronimai ir santrumpos
GR: geresnis reglamentavimas
RK: Regionų komitetas
CWP: Komisijos darbo programa
EESRK: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
EP: Europos Parlamentas
EPRS: Europos Parlamento tyrimų tarnyba (European Parliament Research Service)
EBPO: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
REFIT: Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa
RPV: Reglamentavimo patikros valdyba
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Žodynėlis
Deleguotasis aktas: naudojantis teisėkūros procedūra priimtu aktu suteiktais
įgaliojimais Komisijos priimtas ne teisėkūros aktas, kuris papildo ar iš dalies pakeičia
neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas.
Ex ante vertinimas: ex ante vertinimai, kuriais remiamasi rengiant programas ir veiklą,
yra grindžiami susijusių programų ar veiklos rezultatų duomenimis ir juose nurodomi ir
išanalizuojami spręstini klausimai, Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė, tikslai,
numatomas įvairių galimybių poveikis ir stebėjimo bei vertinimo tvarka. Svarbių
programų ar veiklos, kurios gali turėti didelį ekonominį poveikį, poveikį aplinkai ar
socialinį poveikį, ex ante vertinimas gali būti atliekamas kaip poveikio vertinimas.
Ex post peržiūra: politikos priemonė, kurią įvykdžius parengiamas dokumentas ar
dokumentų rinkinys, kuriame retrospektyviai apžvelgiamas vienas ar visi ES
reglamentavimo intervencijos (vieno ar kelių teisėkūros procedūra priimamų aktų)
aspektai, pateikiant vertinamuosius elementus arba ne.
Geresnis reglamentavimas: skaidraus ir įrodymais pagrįsto ES politikos ir teisės aktų
rengimo dalyvaujant piliečiams ir suinteresuotiesiems subjektams principų rinkinys,
apimantis visą politikos ciklą nuo kūrimo iki įgyvendinimo, taip pat įvertinimą ir galimą
peržiūrą.
Įgyvendinimo aktas: teisiškai privalomas aktas, kuriuo nustatomos priemonės, sąlygos
ir procedūros, skirtos užtikrinti, kad ES teisė būtų vienodai taikoma visose valstybėse
narėse.
Įprasta teisėkūros procedūra: procedūra, kai reglamentą, direktyvą ar sprendimą
priima Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Europos Komisijos pasiūlymu.
Įvertinimas: Komisijos arba jos vardu atliktas faktiniais duomenimis pagrįstas ES
veiksmų veiksmingumo, efektyvumo, poreikių atitikties masto ir sukurtos ES pridėtinės
vertės vertinimas.
Įžanginis poveikio vertinimas: pirmasis problemos aprašymas ir galimos politikos
priemonės jai spręsti, taip pat įvairių planuojamų iniciatyvos rengimo etapų apžvalga,
įskaitant poveikio vertinimo darbą ir konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais.
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: neprivalomas dokumentas, kuriame
Komisijos departamentas išdėsto savo poziciją konkrečiu politikos klausimu.
Konsultavimasis: informacijos, atsiliepimų, rekomendacijų ar faktinių duomenų iš kitos
įstaigos, ekspertų ar suinteresuotųjų subjektų rinkimo procesas.
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Perkėlimas į nacionalinę teisę: procesas, kurio metu ES valstybės narės perkelia ES
direktyvas į nacionalinę teisę.
Perteklinis reglamentavimas: praktika, pagal kurią ES direktyvas į nacionalinę teisę
perkeliančios nacionalinės vyriausybės nustato taisykles ar norminius reikalavimus,
kurie viršija tai, kas būtina siekiant atitikties tos direktyvos reikalavimams.
Poveikio vertinimas: išsami problemos, įskaitant pagrindines jos priežastis, ES veiksmų
poreikį ir galimų sprendimų pranašumus bei trūkumus, analizė.
REFIT: Komisijos reglamentavimo kokybės (regulatory fitness) ir veiksmingumo
programa, pagal kurią peržiūrimi galiojantys teisės aktai ir priemonės, siekiant
užtikrinti, kad jie pasiektų numatytus rezultatus mažiausiomis sąnaudomis ir
reguliavimo našta.
Reglamentavimo poveikio vertinimas: pagal EBPO apibrėžtį, sistemingas naudos ir
sąnaudų, kurios gali atsirasti dėl pasirinktų svarstomos politikos reglamentavimo ar
nereglamentavimo galimybių, nustatymo ir kiekybinio įvertinimo procesas.
Tarpžinybinė konsultacija: procedūra, pagal kurią Komisijos generalinis direktoratas
oficialiai prašo kitų susijusių generalinių direktoratų nuomonės dėl pasiūlymo ar
projekto.
Tinkamumo patikra: išsamus tam tikru būdu susijusių (paprastai nustatant bendrus
tikslus) veiksmų grupės vertinimas, siekiant nustatyti ir kiekybiškai įvertinti bet kokią
veiksmų sinergiją ar neefektyvumą ir jų bendrą poveikį sąnaudų ir naudos atžvilgiu.
Trišalis dialogas: Parlamento, Tarybos ir Komisijos atstovų diskusijos dėl pasiūlymo dėl
teisėkūros procedūra priimamo akto.
Veiksmų gairės: projekto planas, kuriame nustatomi veiksmai, kurių reikia imtis, kad
būtų pasiektas konkretus tikslas.
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Audito Rūmų grupė
Šią apžvalgą parengė Audito Rūmų nario Tony Murphy vadovaujama V audito kolegija,
kuri didžiausią dėmesį skiria Sąjungos finansavimo ir administravimo sritims.
Apžvalgai vadovavo Audito Rūmų narys Pietro Russo, jam padėjo kabineto vadovė
Chiara Cipriani ir kabineto atašė Benjamin Jakob; pagrindinis vadybininkas Alberto
Gasperoni; užduoties vadovas Michael Spang; auditoriai Attila Horvay-Kovacs ir Tomasz
Plebanowicz; pagalbą duomenų analizės srityje teikė Zsolt Varga; pagalbą vizualizavimo
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