
LVApskats
Nr.02

2020

Likumdošana 
Eiropas Savienībā 
pēc labāka 
regulējuma gandrīz 
20 gadu garumā



2 

 

Saturs 

Punkts 

Kopsavilkums I-VIII 

Ievads 01-05 

Apskata tvērums un pieeja 06-07 

Komisijas labāka regulējuma pieeja 08-33 
Komisijas vispārējā pieredze 08-11 

Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanas procesā 12-16 

Pierādījumi politikas veidošanai 17-21 

ES tiesību aktu kopums 22-28 

iestāžu sadarbība likumdošanas procesā 29-33 

Noslēguma piezīmes par turpmāko virzību 34 

Pielikumi 
I pielikums. Pārskats par politikas cikla posmiem un labāka 
regulējuma principiem, mērķiem, rīkiem un procedūrām 

II pielikums. Galveno ieinteresēto personu viedoklis par labāka 
regulējuma rīkiem 

III pielikums. Apskata sagatavošanai iztaujātie eksperti 

IV pielikums. Tiesību aktu priekšlikumi un pieņemtie, atceltie un 
spēku zaudējušie tiesību akti 

V pielikums. Tiesību aktu izstrāde pa gadiem un politikas jomām 

Saīsinājumi 

Glosārijs 

ERP darbinieku grupa 

Piezīmes  



3 

 

Kopsavilkums 
I Komisijas labāka regulējuma satvars ir principu un rīku kopums, kas palīdz Eiropas 
Komisijai sagatavot rīcībpolitiku un tiesību aktu priekšlikumus. Labāka regulējuma 
mērķi ir nodrošināt, ka lēmumu pieņemšana ir atklāta un pārredzama, iedzīvotāji un 
ieinteresētās personas var dot ieguldījumu visā politikas izstrādes un likumdošanas 
procesā, ES darbības ir balstītas uz pierādījumiem un ietekmes izpratni un regulatīvais 
slogs uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskajām pārvaldes iestādēm ir minimāls. 

II Labāks regulējums nenozīmē “vairāk” vai “mazāk” ES tiesību aktu. Tas arī nenozīmē 
dažu politikas jomu regulējuma atcelšanu vai izņemšanu no prioritāšu saraksta. Labāks 
regulējums nozīmē pārliecinošu pierādījumu bāzi savlaicīgiem un racionāliem 
lēmumiem politikas jomās. Labāks regulējums attiecas uz visām ES politikas jomām un 
visu politikas ciklu, kas ietver ES tiesību aktu sagatavošanu, pieņemšanu, ieviešanu un 
piemērošanu. Galvenie labāka regulējuma rīki ir apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām, politikas risinājumu ietekmes novērtējumi, tiesību aktu ieviešanas un 
piemērošanas uzraudzība un ES politikas jomu un tiesību aktu novērtēšana. Labāks 
regulējums ir svarīgs arī mums kā ES ārējam revidentam, jo labi izstrādāta politika un 
tiesību akti veicina efektīvu pārskatatbildību un publiskā sektora revīziju. 

III Labāks regulējums ir izmantots ES politikas veidošanā gandrīz 20 gadus. 
2002. gadā Komisija jau bija izstrādājusi pirmos tiesību aktu priekšlikumu ietekmes 
novērtējumus un rīkojusi sabiedriskās apspriešanas. 2015. gadā Komisija noteica 
labāku regulējumu par vienu no prioritātēm. Tā rezultātā tika veiktas organizatoriskas 
izmaiņas Komisijā, tika izstrādātas darba programmas, kurās pastiprināta uzmanība 
atkal bija pievērsta galvenajām prioritātēm (“liels lielās lietās”), un tika dotas pilnvaras 
vēl vairāk izvērst labāku regulējumu ES līmenī. 2016. gadā Eiropas Parlaments, Padome 
un Komisija parakstīja nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, un 2017. gadā 
Komisija pabeidza ievērojami atjaunināt 2015. gada labāka regulējuma 
pamatnostādnes un rīkkopu. Visbeidzot, 2019. gadā Komisija publicēja rezultātus, kas 
iegūti, novērtējot saistībā ar labāku regulējumu līdz šim padarīto. 

IV Kopš 2010. gada esam veikuši vairākas revīzijas par labāka regulējuma tēmu. Šis 
apskats ir sagatavots, izmantojot mūsu iepriekšējo revīziju attiecīgos rezultātus, 
ESAO nesen veikto labāka regulējuma prakses starptautisku salīdzinošo analīzi, mūsu 
veikto Komisijas publicēto dokumentu analīzi, akadēmiskos pētījumus, kā arī mūsu 
konsultācijas ar jomas ekspertiem un pārstāvjiem no Eiropas Parlamenta, Padomes, 
Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas. Šo apskatu, kas 



4 

 

nav revīzija, esam sagatavojuši, lai piedalītos publiskajās debatēs par ES likumdošanu 
un labāku regulējumu kārtējā likumdošanas periodā. 

V Mēs pozitīvi vērtējam Komisijas 2019. gada padarītā novērtējumu un kopumā 
uzskatām, ka Komisija ir sekmīgi apkopojusi turpmāk izmantojamo pieredzi un 
apzinājusi svarīgākās jomas, kurās iespējams vēl vairāk virzīties uz pierādījumos balstītu 
lēmumu pieņemšanu. Mēs arī vēršam uzmanību uz vairākiem svarīgiem 
problēmjautājumiem, kurus ņemt vērā, pārskatot labāka regulējuma pieeju Eiropas 
Savienībā nākamajos gados. 

VI Labāku regulējumu ir iespējams ieviest, ja Komisija piemēro labāka regulējuma 
rīkus lietderīgi, efektīvi un konsekventi visās politikas jomās. Atbilstoši Komisijas 
2019. gada padarītā novērtējumam un mūsu pašu pārbaudes darbam ir iespējams 
uzlabot dažu labāka regulējuma rīku izmantošanas veidus. Īpaši, ir iespējams darīt 
vairāk, lai iesaistītu iedzīvotājus un citas ieinteresētās personas apspriešanās procesā, 
uzlabotu lēmumu pieņemšanā izmantoto pierādījumu bāzi un veicinātu, uzraudzītu un 
izpildītu ES tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu. 

VII Labāka regulējuma mērķu sasniegšana ir arī atkarīga no Komisijas, Eiropas 
Parlamenta un Padomes efektīvas sadarbības. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai likumdevējas 
iestādes pildītu saistības, kuras tās uzņēmušās Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu un kuras veicina pārredzamu un pierādījumos balstītu lēmumu 
pieņemšanu. Mūsu apskatā uzsveram, ka ir svarīgi izvairīties no nevajadzīgas 
sarežģītības tiesību aktu priekšlikumu pieņemšanā un ieviešanā, pietiekami paredzēt 
tiesību aktos datu vākšanu par politikas piemērošanu, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos 
politikas ciklā un padarīt ES tiesību aktu sagatavošanu, pieņemšanu, ieviešanu un 
piemērošanu pārredzamāku. Turklāt svarīga loma ir valstu parlamentiem un dalībvalstu 
iestādēm, kas ES tiesību aktus transponē valsts tiesību aktos un uzrauga to praktisko 
ieviešanu un piemērošanu. 

VIII Noslēgumā mēs norādām uz dažiem jautājumiem, kuru risināšana palīdzētu 
virzīties uz priekšu. Pamatojoties uz mūsu iepriekšējo revīziju rezultātiem un izskatīto 
informāciju, esam apzinājuši šādas galvenās darbības, kuras jāveic Komisijai, 
ES likumdevējiem un dalībvalstīm, lai varētu sasniegt labāka regulējuma mērķus 
nākotnē: 

o nodrošināt, ka saistībā ar ES politikas jomām un likumdošanas iniciatīvām 
pietiekami notiek kvalitatīva apspriešanās un novērtēšana, tostarp ietekmes 
novērtēšana; 
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o nodrošināt, ka tiesību aktu priekšlikumos ir paredzēts ievākt pietiekamus 
pierādījumus, lai ar tiem būtu iespējama efektīva uzraudzība un novērtēšana; 

o turpināt ES likumdošanas vienkāršošanu un uzraudzīt ES tiesību aktu ieviešanu un 
piemērošanu dalībvalstīs; 

o uzlabot likumdošanas procesa pārredzamību iedzīvotājiem un citām 
ieinteresētajām personām.  
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Ievads 
01 Eiropas Savienības (ES) rīcībpolitika un tiesību akti ietekmē ES iedzīvotāju dzīvi un 
uzņēmumu darbību. Eiropas Savienībai ir ievērojams tiesību aktu kopums, kas nemitīgi 
attīstās, jo ir jāatspoguļo izmaiņas politikas jomās, līdz ar to ES tiesību akti tiek 
pieņemti, grozīti, atcelti vai zaudē spēku. Komisijai ir nozīmīga loma ES tiesību aktu 
sagatavošanā, to piemērošanas uzraudzībā un rezultātu novērtēšanā. Komisijas 
rīcībpolitikas un likumdošanas pieeja tiek dēvēta par labāku regulējumu.  

02 Labāka regulējuma mērķi ir nodrošināt, ka lēmumu pieņemšana ir atklāta un 
pārredzama, iedzīvotāji un ieinteresētās personas var dot ieguldījumu visā politikas 
izstrādes un likumdošanas procesā, ES darbības ir balstītas uz pierādījumiem un 
ietekmes izpratni un regulatīvais slogs uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskajām 
pārvaldes iestādēm ir minimāls. ES jāstrādā tā, lai iedzīvotājiem un citām 
ieinteresētajām personām radītu vienkāršu, skaidru, stabilu un paredzamu regulatīvo 
satvaru, tajā pašā laikā reaģējot uz jaunām problēmām un mainītām politikas 
prioritātēm. Tāpēc ir būtiski svarīgi, lai Komisija piemērotu labāka regulējuma principus 
efektīvi, jo tas ietekmē ES politikas sniegumu un ES pārskatatbildību iedzīvotāju un citu 
ieinteresēto personu priekšā.  

03 Labāks regulējums attiecas uz visām politikas jomām un visu politikas ciklu 
(sk. 1. attēlu). Galvenie labāka regulējuma rīki ir apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām, politikas alternatīvu ietekmes novērtējumi, tiesību aktu ieviešanas un 
piemērošanas uzraudzība un ES politikas jomu un tiesību aktu novērtēšana. Ietekmes 
un citu atlasītu novērtējumu kvalitāti pārbauda Komisijas Regulējuma kontroles 
padome (RKP), kurā strādā četras augstas Komisijas amatpersonas un trīs no ārpuses 
iecelti locekļi. I pielikumā (“Pārskats par politikas cikla posmiem un labāka regulējuma 
principiem, mērķiem, rīkiem un procedūrām”) ir sīkāks izklāstīts, kā Komisija piemēro 
labāka regulējuma pieeju katrā politikas cikla posmā. 
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1. attēls. Labāks regulējums visā politikas ciklā 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas Labāka regulējuma pamatnostādnēm. 

04 Labāks regulējums ir izmantots ES politikas veidošanā gandrīz 20 gadus. 
2002. gadā Komisija jau bija izstrādājusi pirmos tiesību aktu priekšlikumu ietekmes 
novērtējumus un rīkojusi sabiedriskās apspriešanas1. 2015. gada maijā Komisija 
pieņēma ES programmu “Labāks regulējums labāku rezultātu sasniegšanai”2. Tā 
rezultātā tika veiktas organizatoriskas izmaiņas Komisijā, tika izstrādātas darba 
programmas, kurās pastiprināta uzmanība atkal bija pievērsta galvenajām prioritātēm 
(“liels lielās lietās”), un tika dotas pilnvaras vēl vairāk izvērst labāku regulējumu 
ES līmenī. Īpaši izceļams tas, ka 2016. gada 13. aprīlī Komisija, Eiropas Parlaments (EP) 
un Padome parakstīja Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu3, kas 
papildināja iepriekšējos nolīgumus un deklarācijas attiecībā uz labāku likumdošanu4. 
Šajā iestāžu nolīgumā likumdevēji apņēmās sadarboties vairākos jautājumos, lai 
veicinātu pārredzamu un pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu. 2016. gada 
decembrī Komisija publicēja paziņojumu “ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu”5, kurā atzina vajadzību pēc sadarbības ar dalībvalstīm nolūkā uzlabot 
ES tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, kas ir priekšnosacījums politikas rezultātu 
sasniegšanai. Komisija 2018. gadā sāka labāka regulējuma attīstības “inventarizāciju” 
jeb padarītā novērtējumu un rezultātus publicēja 2019. gada aprīlī6. Mēs esam 
izmantojuši Komisijas padarītā novērtējuma rezultātus kā mūsu apskata galvenos 
atskaites punktus. 

05 Kā ES neatkarīgais ārējais revidents mēs veicinām pārredzamību un 
pārskatatbildību. Labāks regulējums ir svarīgs arī mums kā ES ārējam revidentam, jo 
labi izstrādāta politika un tiesību akti veicina efektīvu pārskatatbildību un publiskā 
sektora revīziju. Kopš 2010. gada esam publicējuši vairākus ziņojumus par Komisijas 
labāka regulējuma pieejas svarīgiem elementiem, konkrēti, par ietekmes 
novērtējumiem, citiem novērtējumiem (ex post pārbaudēm), ES tiesību aktu 
piemērošanas uzraudzību un sabiedriskajām apspriešanām7. Šo rīku izmantošanu esam 

Ieinteresēto 
personu 

ieguldījums
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aplūkojuši arī vairākos ziņojumos par konkrētām ES politikas jomām un izdevumu 
programmām8. Šo apskatu esam sagatavojuši, lai piedalītos publiskajās debatēs par 
ES likumdošanu un labāku regulējumu kārtējā likumdošanas periodā. Apskats ir mūsu 
reakcija uz Komisijas paziņojumu par labāka regulējuma padarītā novērtējumu, un tajā 
apzināti galvenie problēmjautājumi, par kuriem nākotnē šajā jomā mēs varētu veikt 
revīzijas. Tomēr šis nav revīzijas ziņojums; tas ir apskats, kura pamatā ir publiski 
pieejama informācija, kā arī konkrēti šim mērķim ievākti materiāli. 
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Apskata tvērums un pieeja 
06 Šā apskata sagatavošanā ir izmantoti mūsu pašu publicētie ziņojumi, Komisijas 
2019. gada padarītā novērtējuma rezultāti, Komisijas RKP un Iekšējās revīzijas dienesta 
ziņojumi un akadēmiskās publikācijas. Izmantojām arī publiski pieejamu informāciju, ko 
uzskatījām par ticamu, tostarp Eiropas Sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 
2018. gadā izstrādāto labāka regulējuma prakses starptautisko salīdzinošo 
novērtējumu9. Apspriedāmies ar galvenajām ieinteresētajām personām, lai uzzinātu 
viņu viedokli par Komisijas labāka regulējuma pieejas darbību (sk. II pielikumu 
“Galveno ieinteresēto personu viedoklis par labāka regulējuma rīkiem”). Vaicājām šīs 
jomas ekspertu grupai komentēt mūsu apskata sākotnējos rezultātus (sk. III pielikumu 
“Apskata sagatavošanai iztaujātie eksperti”).  

07 Šajā apskatā sniegtā informācija ir strukturēta tāpat kā informācija Komisijas 
paziņojumā par padarītā novērtējuma rezultātiem: 

o vispārējā pieredze, ko Komisija guvusi, īstenojot labāka regulējuma darbības; 

o sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā;  

o pierādījumi politikas veidošanai; 

o ES tiesību aktu kopums;  

o iestāžu sadarbība likumdošanas procesā.  

Katrā iedaļā mēs vispirms izcēlumā paskaidrojam galvenos jautājumus un jomas, ko 
iespējams uzlabot, un sniedzam sīkāku izklāstu sekojošajos punktos. Apskata 
noslēgumā doti komentāri par turpmāko virzību. Apskata sagatavošanā ņēmām vērā 
informāciju, kas bija pieejama līdz 2020. gada februārim. 
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Komisijas labāka regulējuma pieeja 

Komisijas vispārējā pieredze 

1. izcēlums 

Komisija ir apzinājusi vairākus jautājumus, kuros, sagatavojot padarītā 
novērtējumu, gūta pieredze, pamatojoties uz sabiedrisko un mērķorientētu 
apspriešanu (piem., ar Komisijas darbiniekiem un iestāžu partneriem). Tāpat 
Komisija ir izmantojusi ESAO izstrādāto attīstīto valstu regulatīvās politikas 
salīdzinājumu un akadēmisko literatūru. Cita starpā secināts, ka joprojām ir spēcīgs 
pamatojums labāka regulējuma izmantošanai, ka labāka regulējuma rīkus varētu 
piemērot efektīvāk, nevājinot to mērķus, un ka labāks regulējums, lai sasniegtu tā 
mērķus, panākams kopā ar citām ES iestādēm un dalībvalstīm – “kopīgiem 
centieniem”.  

Kopumā Komisija, novērtējot padarīto, ir apzinājusi turpmāk izmantojamo 
pieredzi un svarīgākās jomas, kurās vēl iespējami uzlabojumi virzībā uz 
pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu. Īpaši, Komisija atzinusi, ka var vēl 
vairāk uzlabot galveno labāka regulējuma darbību lietderību un efektivitāti (t. i., 
uzlabot apspriešanos un ietekmes un citus novērtējumus).  

Mēs arī piekrītam, ka citām ES iestādēm un dalībvalstīm ir svarīga loma 
ES politikas izstrādē un ieviešanā. Bez citu ES iestāžu un dalībvalstu efektīva 
ieguldījuma nebūs iespējams sasniegt labāka regulējuma mērķus. 

08 Labāks regulējums nenozīmē “vairāk” vai “mazāk” ES tiesību aktu. Tas arī 
nenozīmē dažu politikas jomu regulējuma atcelšanu vai izņemšanu no prioritāšu 
saraksta. Labāks regulējums nozīmē pārliecinošu pierādījumu bāzi savlaicīgiem un 
racionāliem lēmumiem politikas jomās. Atbilstoši subsidiaritātes principam ES politikai 
un programmām ir jāpierāda pievienotā vērtība10. Turklāt labāka regulējuma pieejas 
efektīva īstenošana veicina labāku pārredzamību un pārskatatbildību, kas vajadzīga, lai 
vairotu iedzīvotāju uzticēšanos ES likumdošanai. Ņemot to visu vērā, uzskatām, ka 
labāka regulējuma nepieciešamības pamatojums joprojām ir spēcīgs. 

09 Komisija padarītā novērtējumā norāda, ka vēl ir iespējams uzlabot labāka 
regulējuma darbību lietderību un efektivitāti11. Cita starpā Komisijai jānosaka mazāk 
izņēmumu no vispārējiem noteikumiem attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu, ietekmes 
novērtējumiem un citiem novērtējumiem. Pašlaik vienai ceturtajai daļai tiesību aktu 
priekšlikumu nav ietekmes novērtējumu (sīkāk sk. 17. un 18. punktu), un tikai mazāk 
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nekā trešā daļa ietekmes novērtējumu bija sagatavoti, pamatojoties uz pienācīgi 
izstrādātiem un izmantotiem izvērtējumiem (sk. 20. punktu). 

10 Citām ES iestādēm un dalībvalstīm ir svarīga loma ES politikas un programmu 
izstrāde un īstenošanā, tāpēc ir ļoti svarīga to apņemšanās sekmīgi ieviest labāku 
regulējumu. It īpaši nolūkā sasniegt labāka regulējuma mērķus ir vajadzīga efektīva 
Komisijas sadarbība ar ES likumdevējiem (EP un Padomi). Minētajām iestādēm ir 
jāizvairās no liekas tiesību normu sarežģītības, jāievieš juridiskas prasības, saskaņā ar 
kurām būtu paredzēts ievākt informāciju, kas vajadzīga faktos balstītiem ietekmes 
novērtējumiem un citiem novērtējumiem, jāizstrādā ietekmes novērtējumi pirms 
svarīgiem grozījumiem Komisijas tiesību aktu priekšlikumos un jāveicina lielāka 
sabiedrības iesaistīšanās ES likumdošanas procesā. Turklāt svarīga loma ir valstu 
parlamentiem un dalībvalstu iestādēm, kas ES tiesību aktus transponē valsts tiesību 
aktos un uzrauga to praktisko ieviešanu un piemērošanu.  

11 Labāka regulējuma mērķu sasniegšanu veicina arī mūsu kā ES neatkarīga ārējā 
revidenta veiktās revīzijas, kuru iznākumā formulējam apsvērumus, secinājumus un 
ieteikumus par to, vai un kā būtu iespējams ES politiku un programmas īstenot 
efektīvāk, lietderīgāk un saimnieciskāk. Šajā saistībā esam ievērojuši, ka Komisija, 
apkopojot padarītā novērtējumā turpmāk izmantojamo pieredzi, atsaucas uz mūsu 
darbu, piemēram, uz īpašo ziņojumu Nr. 16/2018 par ex post pārbaudēm.  
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Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanas procesā 

2. izcēlums 

Iedzīvotāji un citas ieinteresētās personas var piedalīties ES politikas veidošanā, 
iesaistoties Komisijas rīkotajās apspriedēs. Viņi var arī aicināt Komisiju ierosināt 
jaunus tiesību aktus, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. 

Mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 14/2019 par sabiedriskajām apspriešanām secinājām, 
ka Komisijas nostādnes attiecībā uz sabiedriskajām apspriešanām atbilst 
augstam standartam un ka atlasīto sabiedrisko apspriešanu sagatavošana un 
īstenošana bijusi apmierinoša. 

Komisija ieguva visvairāk punktu atbilstoši ESAO 2018. gadā izstrādātajiem 
regulējuma politikas un pārvaldības rādītājiem saistībā ar ieinteresēto personu 
līdzdalību12. 

Tomēr uzskatām, ka turpmāku uzlabojumu panākšanai vēl jāpievēršas šādiem 
problēmjautājumiem: 

o publicitātes pasākumi, ko izmanto sabiedriskajās apspriešanās, jo būtu 
mērķtiecīgāk jāsasniedz iedzīvotāji, jāīsteno komunikācijas pasākumi ar mērķi 
panākt lielāku līdzdalību un jānosaka kritēriji attiecībā uz valodu lietojumi, 
proti, jānodrošina galveno dokumentu tulkošana pēc iespējas vairāk valodās 
atkarībā no konkrētā gadījuma;  

o ziņojumi par to, kā izmantoti sabiedriskās apspriešanas rezultāti; 

o iedzīvotāju iesaistīšanās tiesību aktu priekšlikumu iniciēšanā, izmantojot 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu.  

12 Mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 14/2019 par sabiedriskajām apspriešanām norādījām 
uz konkrētiem jautājumiem saistībā ar publicitātes pasākumiem, kuru mērķis ir 
panākt lielāku līdzdalību. Konstatējām nepilnības apspriešanās stratēģijās, kurās 
paskaidrots apspriešanas tvērums un mērķi, iesaistāmās ieinteresētās personas, 
plānotās apspriešanas darbības, pasākumu veikšana piemērotā laikā un valodu 
lietojums. Konkrēti, konstatējām, ka Komisija apspriešanas pasākumiem izvirzīja tikai 
vispārējus mērķus un ne vienmēr apzināja šajos pasākumos iesaistāmās ieinteresētās 
personas13.  

13 Turklāt vienā trešajā daļā analizēto gadījumu plāns, saskaņā ar kuru ieinteresētās 
personas jāinformē par apspriešanas konkrēto mērķi un paredzēto izmantojumu, tika 
publicēts mazāk nekā četras nedēļas pirms sabiedriskās apspriešanas sākuma14. Mēs 
secinājām, ka apspriešanas pasākumiem jānodrošina lielāka publicitāte, lai panāktu 
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lielāku redzamību un šajos pasākumos varētu piedalīties lielāks iedzīvotāju skaits15. 
Komisija ir atzinusi, ka ieinteresētajām personām ir ierobežota informācija par 
iespējām piedalīties politikas veidošanā un apspriešanas pasākumos16. Komisija arī 
pieņēma mūsu ieteikumu vairāk izmantot pārstāvniecības dalībvalstīs, lai kontaktētos 
ar galvenajām ieinteresētajām personām valsts, reģionu un vietējā līmenī. Vienlaikus, 
ņemot vēra vajadzīgos resursus, Komisija uzsvēra, ka publicitātes pasākumi jāpielāgo 
iniciatīvas nozīmīgumam17.  

14 Mēs ieteicām svarīgākos apspriešanas dokumentus tulkot visās oficiālajās 
valodās visām prioritārām iniciatīvām un plašu sabiedrību interesējošām iniciatīvām. 
Komisija pieņēma šo ieteikumu daļēji, jo uzskatīja, ka tas prasītu daudz resursu un 
aizkavētu politikas veidošanas procesu18. Komisija atzīmē, ka visas 2018. gada 
sabiedriskās apspriešanas aptaujas bija pieejamas vismaz divās valodās, turklāt 71 % 
aptauju bija tulkotas visās oficiālajās valodās (izņemot gēlu valodu)19. Tomēr mēs 
norādījām, ka iespējams padarīt skaidrākus kritērijus, ko izmanto, lemjot par 
apspriešanas dokumentu tulkošanu vai netulkošanu visās oficiālajās valodās, lai 
nodrošinātu, ka plašu sabiedrību interesējošas iniciatīvas ir pieejamas visiem 
ES iedzīvotājiem20. 

15 Konstatējām arī nepilnības saistībā ar to, kā Komisija ziņo par sabiedriskās 
apspriešanas rezultātu izmantošanu. Konkrēti, novērojām gadījumus, kad Komisija 
nebija pietiekami skaidrojusi sasaisti starp aptauju respondentu ieguldījumu, no vienas 
puses, un tiesību akta priekšlikumā iekļautajām alternatīvām, no otras puses21. Arī 
Komisijas izstrādātajā padarītā novērtējumā minētas problēmas šajā saistībā. Kopumā 
gandrīz 40 % respondentu aptaujā par šo jautājumu atbildēja, ka nav apmierināti ar 
ziņošanu par sabiedrisko apspriešanu rezultātiem22. 

16 Izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu23, iedzīvotājiem ir dota iespēja tieši prasīt 
Komisijai uzsākt regulatīvu darbību. Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulā nav noteikts, ka 
Komisijas pienākums ir iesniegt tiesību akta priekšlikumu. Komisija pēc savas izvēles 
var atsaukties uz iniciatīvu, vai ne. No iniciatīvas ieviešanas 2012. gadā līdz 2019. gada 
vidum četras no 64 Eiropas iedzīvotāju iniciatīvām ieguva vajadzīgo atbalstu, t. i., 
vismaz viena miljona ES iedzīvotāju atbalstu (sk. 2. attēlu)24. Divos no šiem četriem 
gadījumiem Komisija pēc tam iesniedza tiesību akta priekšlikumu25. Vienā gadījumā 
Komisija ierosināja vairākas neleģislatīvas turpmākās darbības. Pēdējā no šiem četriem 
gadījumiem Komisija nolēma neiesniegt tiesību akta priekšlikumu, jo uzskatīja, ka 
spēkā esošais tiesiskais regulējums jau bija pietiekošs. 2019. gadā, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu, EP un Padome pieņēma pārskatītu Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
regulu ar mērķi veicināt līdzdalību un atvieglot iniciatīvu organizēšanu. Jaunie 
noteikumi paredz vairāk tehniskā atbalsta organizatoru grupām un ļauj dalībvalstīm 
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samazināt dalībnieku minimālo vecumu līdz sešpadsmit gadiem. Šie noteikumi stājās 
spēkā 2020. gada sākumā26. 

2. attēls. Eiropas pilsoņu iniciatīvas 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem (Eiropas pilsoņu iniciatīvu tīmekļa vietne). 

Reģistrētās iniciatīvas un pietiekams atbalsts
Reģistrētās iniciatīvas, bet nepietiekams atbalsts
Atsauktās iniciatīvas
Pašlaik aktīvās iniciatīvas
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Pierādījumi politikas veidošanai 

3. izcēlums 

Komisija lieto terminu “ietekmes novērtējumi”, lai apzīmētu politikas risinājumu 
ex ante novērtējumus un terminu “novērtējumi”, lai apzīmētu politikas 
īstenošanas iznākuma ex post izvērtējumus27. Komisija izstrādā arī “ex ante 
novērtējumus”, ja tiesību akta priekšlikumi attiecas uz lielām izdevumu 
programmām, kurām nav jāizstrādā ietekmes novērtējumi. Ietekmes 
novērtējumus un citus novērtējumus izstrādā par konkrēto politikas jomu, tiesību 
aktu vai izdevumu programmu atbildīgais Komisijas ģenerāldirektorāts. Komisija ir 
izveidojusi RKP, kas nodrošina ietekmes novērtējumu un citu novērtējumu 
kvalitātes kontroli. 

Atbilstoši ESAO 2018. gadā izstrādātajiem regulējuma politikas un pārvaldības 
rādītājiem Komisija ierindojās trešajā vietā28 saistībā ar ietekmes novērtējumiem29 
un ceturtajā vietā30 – saistībā ar primāro tiesību aktu ex post novērtējumiem. 

Mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 16/2018 par ex post pārbaudēm31 secinājām, ka 
Komisija bija izstrādājusi kopumā labi pārvaldītu un kvalitātes ziņā kontrolētu 
vērtēšanas sistēmu32.  

Sagatavojot mūsu 2013. gada pārskatu33, pārbaudījām, kā bija izpildīti ieteikumi, 
kas formulēti īpašajā ziņojumā Nr. 3/2010 par ietekmes novērtējumiem34, un 
secinājām, ka Komisija bija padarījusi ietekmes novērtējumus par politikas 
izstrādes neatņemamu sastāvdaļu un bija tos izmantojusi, lai labāk izstrādātu 
tiesību aktu iniciatīvas. Tomēr uzskatām, ka turpmāku uzlabojumu panākšanai vēl 
jāpievēršas šādiem problēmjautājumiem: 

o apmērs, kādā ietekmes novērtējumus sagatavo lielām iniciatīvām, tostarp 
programmām un pasākumiem, kam paredzēti ievērojami izdevumi;  

o ietekmes novērtējumu kvalitātes aspekti;  

o pārējo novērtējumu kvalitāte un savlaicīga pieejamība;  

o RKP pilnvaras. 

17 Parasti Komisijai vajadzētu sagatavot ietekmes novērtējumus visiem 
priekšlikumiem, kas ietverti Komisijas darba programmā. Komisijas 2019. gada 
padarītā novērtējumā ziņots, ka 19,5 % darba programmā iekļauto priekšlikumu 2015.–
2018. gadā saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma prasībām nebija vajadzīgi ietekmes 
novērtējumi, turklāt vēl 8,5 % gadījumu tika piešķirti izņēmumi (piem,. īpaši steidzamos 
gadījumos). 7 % gadījumu nebija publiski pausta iemesla, kāpēc nav izstrādāts ietekmes 
novērtējums35. Tomēr, padarītā novērtējumā ir dota sīkāka analīze, kas liecina, ka divās 
trešdaļās analizēto gadījumu pastāvēja šaubas, vai paskaidrojumi bijuši pietiekami un 
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pienācīgi36. EP ar nožēlu ir atzīmējis, ka Komisijas priekšlikumiem, arī tās darba 
programmā iekļautajiem priekšlikumiem, bieži trūkst ietekmes novērtējumu37. 
Ieinteresētās personas ir ierosinājušas ietekmes novērtējumus izstrādāt biežāk, ja 
vajadzīgs, ieviešot vieglākas procedūras steidzamiem gadījumiem vai priekšlikumiem, 
kuriem ir mazāk būtisku iznākumu38. 

18 Saskaņā ar Finanšu regulu gadījumos, kad programmām un darbībām ir 
paredzēti būtiski izdevumi, attiecīgajiem tiesību aktu priekšlikumiem ir vajadzīga 
ex ante novērtēšana39. Ja programmas vai darbības gaidāmā ekonomiskā, vidiskā vai 
sociālā ietekme būs ievērojama, šī vērtēšana var norisināties kā ietekmes novērtējums, 
un šādā gadījumā Komisijai nāksies arī pārbaudīt īstenošanas alternatīvu klāstu. Mēs 
uzskatām, ka ietekmes novērtējumi vai ex ante novērtējumi būtu jāizstrādā visām 
lielajām izdevumu programmām40. 

19 Kopš 2002. gada liela problēma ietekmes novērtējumu kvalitātes saistībā ir bijusi 
dažādo alternatīvu izmaksu un ieguvumu izteikšana skaitļos41. Vairākos mūsu 
ziņojumos esam apzinājuši nepilnības saistībā ar datu pieejamību un ietekmes 
izteikšanu skaitļos un monetizāciju42. RKP atzīmē, ka, lai gan Komisija ir uzlabojusi 
izteikšanu skaitļos, tikai vienā ceturtajā daļā ietekmes novērtējumu izmaksas un 
ieguvumi bija izteikti skaitļos pilnīgi43. Tāpat RKP ir konstatējusi, ka divi no desmit 
analizētajiem kvalitātes elementiem joprojām bija zem pieņemamā līmeņa, kaut arī 
Komisijas dienesti bija mainījuši ietekmes novērtējumus, pamatojoties uz 
RKP kvalitātes kontroli un pirms to iesniegšanas dienestu konsultācijām (sk. 3. attēlu). 
2016. gadā RKP ieviesa vērtējumu “pozitīvs, ar atrunām” tādiem ietekmes 
novērtējumiem, kurus šai padomei nebija vairs jāiesniedz atkārtoti. Tomēr bija mazāk 
ticams, ka šajā kategorijā ierindotie ietekmes novērtējumi tiks uzlaboti salīdzinājumā ar 
tiem, kuriem piešķīra negatīvu vērtējumu un prasīja RKP iesniegt vēlreiz44. 
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3. attēls. Ietekmes novērtējumu kvalitātes vidējie rādītāji 2018. gadā 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz RKP 2018. gada pārskata 1.2. nodaļu. 

20 Komisijas ex post novērtējumi ļauj ne tikai novērtēt ES politikas sniegumu, bet arī 
dod vērtīgu devumu politikas turpmākai attīstībai. Kopš 2013. gada Komisija ir 
apņēmusies izvērtēt esošo tiesību aktu īstenošanu pirms jaunu tiesību aktu 
priekšlikumu ietekmes novērtējumu izstrādāšanas (princips “vispirms izvērtē”)45. 
Tomēr RKP analīze liecina, ka tikai mazāk nekā trešā daļa ietekmes novērtējumu 
balstījās uz pienācīgi sagatavotiem un izmantotiem pamata novērtējumiem46. Galvenā 
problēma, kas mazināja pamata novērtējumu kvalitāti, bija pienācīgu datu trūkums 
ietekmes izteikšanai skaitļos47. Mūsu ziņojumos vairākkārt esam apzinājuši nepilnības 
saistībā ar snieguma izvērtēšanai vajadzīgo datu pieejamību48. Arī RKP atzīmē, ka, 
pamatojoties uz novērtējuma ziņojumiem, bieži bijušas problēmas atbildēt uz 

Labs Pieņemams Vājš Vājš Pieņemams Labs

Pirmā iesniegšana Dienestu apspriešanas posms

Izklāsts

Apspriešanās, informācijas 
bāze un metodoloģija

Subsidiaritāte un 
ES pievienotā vērtība

Mērķi un 
intervences loģika

Turpmākā uzraudzība 
un izvērtēšana

Tvērums un konteksts

Alternatīvu salīdzinājums 
un proporcionalitāte

Problēmu apraksts un 
izvērtēšanas izmantošana

Ietekme

Atsauces līmenis un 
alternatīvas

90 %
no analizētajiem kvalitātes elementiem 

IR ZEM PIEŅEMAMĀ LĪMEŅA

20 %
no analizētajiem kvalitātes elementiem 
JOPROJĀM IR ZEM PIEŅEMAMĀ 

LĪMEŅA

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rsb_report_2018_en.pdf
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vērtēšanas jautājumiem, jo nav pieejami pienācīgi dati49. Tā paša iemesla dēļ Komisijas 
ģenerāldirektorātiem ir bijušas ierobežotas iespējas uzlabot novērtējuma ziņojumus, lai 
risinātu RKP norādītās problēmas (sk. 4. attēlu). 

4. attēls. Komisijas ģenerāldirektorātiem bieži ir grūtības ar novērtējuma 
ziņojumu uzlabošanu atbilstoši RKP norādēm 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz RKP 2018. gada pārskata 3.5. nodaļu. 

21 RKP ir svarīga loma, jo šī padome nodrošina politikas veidošanā izmantotās 
pierādījumu bāzes kvalitāti. RKP strādā četras augstas Komisijas amatpersonas un trīs 
no ārpuses iecelti locekļi. Šo padomi izveidoja, aizstājot Ietekmes novērtējuma padomi, 
un RKP pilnvaras ir salīdzinoši paplašinātas un ietver arī atlasītu novērtējumu pārbaudi. 
Tomēr Komisijas padarītā novērtējumā minēts, ka respondentu viedokļi par 
RKP objektivitāti dalījās uz pusēm50. Tie respondenti, kuri pauda bažas, cita starpā 
norādīja, ka pārsvars RKP locekļu ir Komisijas amatpersonas. Daži respondenti 
ierosināja papildināt RKP pilnvaras vēl ar trīs funkcijām un uzdot šai padomei: 
apstiprināt Komisijas paskaidrojumus par to, kāpēc nav izstrādāti ietekmes novērtējumi 
lielām iniciatīvām51, pētīt, kā ietekmes novērtējumā apsvērtās alternatīvas saskan ar 
tiesību akta priekšlikumā iestrādāto risinājumu52 un pārbaudīt kvalitāti vairāk 
novērtējumiem (sk. 5. attēlu)53. 

Izstrāde un metodoloģija

Efektivitāte un lietderība

Saskaņotība

Svarīgums un ES pievienotā 
vērtība

Izklāsts

Secinājumu noderība

Uzlabojumu nav Daļēji uzlabojumi
Ievērojami 
uzlabojumi

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rsb_report_2018_en.pdf
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5. attēls. RKP pārbaudītie novērtējumi 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem (par sagatavotajiem novērtējumiem54 un 
RKP pārbaudītajiem novērtējumiem55).  

ES tiesību aktu kopums  

4. izcēlums 

ES tiesību aktu kopums pastāvīgi mainās, jo tiek pieņemti regulu, direktīvu un 
lēmumu priekšlikumi un tiek pārskatīti, atsaukti vai zaudē spēku esošie tiesību akti.  

Komisija 2015.–2019. gada darba programmās ieplānoja mazāk likumdošanas 
iniciatīvu nekā iepriekšējos gados un palielināja to ieviešanas īpatsvaru. Komisija 
arī izmantoja REFIT programmu un platformu, lai ar koncentrētiem pūliņiem 
saglabātu ES tiesību aktu kopumu tikai tik izvērstu, cik vajadzīgs mērķu 
sasniegšanai.  

Mūsu analīze liecina, ka Ž. K. Junkera vadībā Komisija iesniedza ne tik daudz lielu 
likumdošanas iniciatīvu kā iepriekšējā Komisija, bet ieviešanas īpatsvars 
palielinājās. Caurmērā ES tiesību aktu kopums 1999.–2019. gadā saglabājies 
stabils. Taču Komisijai joprojām ir problemātiski uzraudzīt ES tiesību aktu ieviešanu 
un īstenošanu dalībvalstīs.  

Mēs uzskatām, ka joprojām ir iespējams veikt šādus pasākumus: 

o vairāk paskaidrot, kāda ir nozīme REFIT iniciatīvai kā neatņemamai Komisijas 
labāka regulējuma pieejas sastāvdaļai; 

o vienkāršot ES tiesību aktus, nepalielinot risku atbilstības un snieguma ziņā; 

o sniegt norādījumus dalībvalstīm, kā vienkāršot noteikumus un izvairīties no 
nevajadzīgi sarežģītiem un/vai apgrūtinošiem noteikumiem; 

o labāk uzraudzīt ES tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu un panākt izpildi. 

Sagatavotie 
novērtējumi

RKP pārbaudītie 
novērtējumi
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22 Ž. K. Junkera vadītā Komisija ievērojami samazināja lielo likumdošanas 
priekšlikumu skaitu (“prioritārās iniciatīvas”). 2015.–2019. gada darba programmās 
Komisija bija ieplānojusi 108 prioritāras iniciatīvas, kas bija 62 % samazinājums 
salīdzinājumā ar 290 prioritārām iniciatīvām 2010.–2014. gada darba programmās. 
Vienlaikus laikā no 2011. līdz 2017. gadam jaunu iniciatīvu ieviešanas īpatsvars (t. i., 
Komisijas priekšlikumu daļa, ko pieņēma EP un Padome) pakāpeniski palielinājās 
(sk. 6. attēlu). Caurmērā ES tiesību aktu kopums 1999.–2019. gadā saglabājās stabils, jo 
EP un Padomes pieņemto regulu un direktīvu kopējais skaits lielos vilcienos atbilda 
atcelto un spēku zaudējušo tiesību aktu skaitam (sk. IV pielikumu “Tiesību aktu 
priekšlikumi un pieņemtie, atceltie un spēku zaudējušie tiesību akti” un V pielikumu 
“Tiesību aktu izstrāde pa gadiem un politikas jomām”). Tajā pašā laikā pieņemto 
ES tiesību aktu vidējais lapu skaits 8. EP sasaukumā (2014.–2019. g.) nedaudz pieauga 
par 4,4 % salīdzinājumā ar 7. EP sasaukumu (2009.–2014. g.)56. 

6. attēls. Plānots mazāk prioritāro iniciatīvu, bet ieviests vairāk 

 
Piebilde: Ieviešanas rādītājos ietilpst gan daļēji (sk. Komisijas 2018. gada darbības pārskatu 
(Ģenerālsekretariāts), 7. lpp.), gan pilnībā ieviestas prioritārās iniciatīvas. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas 2010.–2019. gada darba programmām un Komisijas 2013.–
2018. gada darbības pārskatiem. 

23 Viens no galvenajiem Ž. K. Junkera Komisijas mērķiem bija vienkāršot ES tiesību 
aktus un mazināt slogu uzņēmumiem un iedzīvotājiem57. Komisija 2012. gadā ieviesa 
REFIT programmu un 2015. gadā – REFIT platformu. Šie pasākumi bija daļa no 
centieniem nodrošināt, ka ES likumdošanas instrumenti ir tikai tik sarežģīti, lai tie 
atbilstu mērķim. REFIT platformā Komisija aicināja iesniegt, apkopoja un novērtēja 
ierosinājumus attiecībā uz to, kā samazināt slogu, ko rada ES tiesību akti un to 
ieviešana dalībvalstīs58. Mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 16/2018 par ex post pārbaudēm 

Komisijas darba programma 2010-2014 2015-2019

Plānoto prioritāro iniciatīvu skaits gadā

Plānoto prioritāro iniciatīvu ieviešanas īpatsvars
Ieviešanas īpatsvars nav pieejams

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sg_aar_2018_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sg_aar_2018_final.pdf
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norādījām, ka REFIT programmas pamatojums nebija skaidrs. Tāpat trūka skaidrības 
saistībā ar kritērijiem, atbilstoši kuriem atsevišķas iniciatīvas bija novērtētas kā 
REFIT nolūkam atbilstošas. Cita starpā ieteicām Komisijai izvairīties no uzskata, ka 
REFIT zināmā veidā darbotos kā atsevišķs pasākums ārpus pārējā labāka regulējuma 
cikla. Šajā saistībā arī Komisija pati 2019. gada padarītā novērtējumā apstiprināja, ka 
REFIT programmai trūcis redzamības59.  

24 Lai gan mēs pilnībā atbalstām Komisijas mērķi vienkāršot tiesību aktus un 
mazināt slogu, rūpīgi jāpārdomā, vai tas tiek darīts pienācīgi. Mūsu Atzinumā 
Nr. 6/2018 par Kopīgo noteikumu regulu minējām gadījumus, kad vienkāršošana var 
radīt neskaidrības atbalsta saņēmējiem un publiskās pārvaldes iestādēm un vājināt 
mehānismus, kas ieviesti rezultātu nodrošināšanai. Esam arī uzsvēruši, ka 
vienkāršošana jāizmanto, lai izskaustu nevajadzīgus noteikumus vai procedūras, nevis 
lai konsolidētu jau esošos noteikumu krājumus. Piemēram, Atzinumā Nr. 7/2018 par 
kopējo lauksaimniecības politiku norādījām, ka nebija skaidrs, vai regulu skaita 
samazinājums nozīmēs vienkāršošanu, jo citos aspektos politika kļūtu sarežģītāka60. 

25 Regulējums uzņēmumiem un iedzīvotājiem var sarežģīties arī, dalībvalstīm 
ieviešot ES direktīvas. Dalībvalstu politiskā, juridiskā un konstitucionālā kārtība 
ievērojami atšķiras un ietekmē to, kā dalībvalstis īsteno ES tiesību aktus. Tāpat 
dalībvalstīs būtiski atšķiras valsts ieviešanas jeb transponēšanas pasākumu skaits un 
darbības joma attiecībā uz katru konkrēto ES direktīvu. Mūsu apskatā par ES tiesību 
aktu praktisko piemērošanu novērojām, ka pastāv sakarība starp valsts transponēšanas 
pasākumu skaitu un Komisijas uzsākto pārkāpumu gadījumu skaitu61. Dalībvalstis atzīst, 
ka valsts transponēšanas pasākumi var ietvert prasības, kas pārsniedz konkrētā 
direktīvā izvirzītas prasības (to sauc par pārmērīgu reglamentēšanu). Tomēr dalībvalstis 
nevēlas uzskaitīt šādus gadījumus tam pieejamajā ES datubāzē62. Šajā saistībā mēs 
novērojam, ka 2016. gada Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ir izteikts 
aicinājums dalībvalstīm apzināt šāda veida pievienojumus vai nu transponēšanas aktā(-
os), vai arī saistītos dokumentos. Līdz šim tikai divas dalībvalstis ir ievietojušas šādus 
paziņojumus minētajā datubāzē.  

26 ES iestādes un dalībvalstis ir vienojušās, ka tad, kad valsts iestādes informē 
Komisiju par valsts transponēšanas pasākumiem, tām pamatotos gadījumos ir jāsniedz 
paskaidrojoši dokumenti, kuros aprakstīts, kā tās transponējušas direktīvas savos 
tiesību aktos63. Mēs esam norādījuši, ka dalībvalstīm būtu iespējams iesniegt vairāk un 
labākus paskaidrojošos dokumentus64, un Komisija ir piekritusi, ka tā kopā ar 
dalībvalstīm turpinās pētīt, kādi ir ieguvumi, ja tiek sniegti norādījumi par tiesību aktu 
izstrādi un iesniegti paskaidrojošie dokumenti65. Vairākos ziņojumos esam uzsvēruši, kā 
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neviendabīga ES tiesību aktu transponēšana un piemērošana dalībvalstīs ir ietekmējusi 
ES politikas un programmu sniegumu66.  

27 Nemitīgi liels pārkāpumu procedūru skaits liecina, ka savlaicīga un pareiza 
ES tiesību aktu ieviešana un piemērošana dalībvalstīs joprojām ir nopietns 
izaicinājums (sk. 7. attēls). Uz to norādījis arī Eiropas Parlaments67.  

7. attēls. Jaunu un pašlaik atvērtu pārkāpuma lietu skaits 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas gada ziņojumiem par Savienības tiesību aktu piemērošanas 
uzraudzību un izvilkumiem no Komisijas pārkāpumu datubāzes (attiecībā uz jauniem pārkāpumu 
gadījumiem 2010.–2012. g.). 

28 Mūsu 2018. gada apskatā par ES tiesību aktu īstenošanu analizējām šo problēmu 
un aicinājām Komisiju apsvērt, kā vēl vairāk pastiprināt centienus uzraudzīt ES tiesību 
aktu piemērošanu un panākt izpildi, cita starpā, 

o izmantojot ES budžetu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis piemēro ES tiesību aktus68, 

o izstrādājot iedibinātas izpildes panākšanas prioritātes un kritērijus, lai izskatītu 
pārkāpumu lietas saskaņā ar vispārēju pārraudzības darbību pārvaldības satvaru. 
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iestāžu sadarbība likumdošanas procesā 

5. izcēlums 

ES tiesību aktu kvalitāte lielā mēra ir atkarīga no labas iestāžu sadarbības. 

Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu, kas parakstīts 2016. gada 
13. aprīlī, EP, Padome un Komisija apņēmās ievērot vislielāko iespējamo 
pārredzamību likumdošanā tā, lai iedzīvotājiem nezustu uzticība šim procesam.  

Tomēr vairāki apņemšanās elementi vēl nav izpildīti. 

Uzskatām, ka turpmāku uzlabojumu panākšanai vēl jāpievēršas šādiem 
problēmjautājumiem: 

o būtu jānovērtē grozījumi, ko likumdevējas iestādes procedūras laikā izdara 
Komisijas tiesību aktu priekšlikumos; 

o būtu jānodrošina noteiktu likumdošanas procedūras aspektu pārredzamība 
(piem., trialoga sanāksmes un lobēšana).  

29 Minētajā Iestāžu nolīgumā noteikts, ka EP un Padome veic ietekmes 
novērtējumus šo iestāžu “būtiskiem” grozījumiem Komisijas priekšlikumos, ja abas 
iestādes to uzskata par piemērotu un vajadzīgu likumdošanas procesam69. Taču 
“būtiskiem” grozījumiem nav vienotas definīcijas. Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu katra 
iestāde pati var izlemt, vai grozījums ir būtisks vai ne. Padome vēl nav sagatavojusi tās 
ierosināto grozījumu novērtējumus, savukārt EP, konkrēti, Parlamentārās izpētes 
pakalpojumu ģenerāldirektorāts (EPRS), kopš 2016. gada ir publicējis trīs šādus 
novērtējumus. Liela daļa EPRS darba saistībā ar ietekmes novērtējumiem ir Komisijas 
ietekmes novērtējumu kvalitātes novērtēšana (142 gadījumi kopš 2016. gada)70. Mēs 
uzskatām, ka joprojām ir jāstrādā, lai pildītu Iestāžu nolīgumā pausto apņemšanos, 
kuras galvenais mērķis ir novērst likumdevēju iestāžu ietekmes novērtēšanas darbību 
trūkumus un pārklāšanos, lai veicinātu pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu.  

30 Jau tagad ES likumdošanas process ir lielā mērā pārredzams, jo iedzīvotāji un 
citas ieinteresētās personas var izsekot tiesību aktu priekšlikumu virzībai vismaz 
zināmā mērā, izmantojot vairākas publiski pieejamas tīmekļa vietnes. Turklāt 
2016. gada Iestāžu nolīgumā visas trīs iestādes vienojās izveidot kopīgu publisku 
datubāzi, kurā būtu atspoguļots visu likumdošanas lietu stāvoklis71. Šī datubāze 
joprojām ir izstrādes procesā. Taču atbilstoši Iestāžu nolīgumam 2017. gada decembrī 
tika izveidots kopīgs deleģēto aktu reģistrs72, kurš ļauj iedzīvotājiem iepazīties ar visiem 
deleģēto aktu aprites cikla posmiem73. 
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31 Komisija uzskata, ka jautājumi saistībā ar trialoga sanāksmēm un interešu 
pārstāvju publisko reģistru nav labāka regulējuma jautājumi, bet gan ir saistīti ar 
pierādījumu vākšanu lēmumu pieņemšanai. Tomēr, izskatot pierādījumus, ko Komisija 
izmantojusi padarītā novērtējumā, novērojām, ka ieinteresētās personas bija paudušas 
bažas74 par pārredzamības trūkumu EP, Padomes un Komisijas sarunās par tiesību aktu 
tekstu pieņemšanu jeb trialoga sanāksmēs75. 2016. gadā Eiropas Ombuds aicināja 
publicēt “trialoga” kalendāru, sanāksmju darba kārtību kopsavilkumus un “četru aiļu 
dokumentu” secīgās versijas, kurās redzamas visu trīs iestāžu sākotnējās nostājas un 
kompromisa teksts, kāds tas attīstījies diskusiju gaitā76. Piekļuve četru aiļu dokumentu 
secīgajām versijām ļautu sabiedrībai labāk saprast, kā iegūts galīgais teksts. Atbildot 
Ombudam, Komisija apstiprināja, ka tai nebūtu iebildumu publicēt šo informāciju77, 
bet tam būtu vajadzīga abu likumdevēju piekrišana. 

32 2018. gadā Eiropas Savienības Tiesa sprieda, ka nav aizstāvams vispārējs 
pieņēmums par šādu pagaidu kompromisa tekstu nepubliskošanu78. Šis Tiesas 
nolēmums liek saprast, ka minētā informācija parasti jādara pieejama sabiedrībai79. 
Tomēr līdz šim četru aiļu dokumenti joprojām nav bijuši regulāri publicēti. Publicējot 
informāciju par EP un Padomes grozījumiem Komisijas tiesību aktu priekšlikumos, tiktu 
uzlabota pieņemto lēmumu publiskā pārskatatbildība. 

33 Mēs arī atzīmējam, ka kopš 2011. gada EP un Komisija kopīgi uztur “ieinteresēto 
pārstāvju” (lobistu) publisku reģistru un ka kopš 2014. gada Padome šajā situācijā ir 
bijusi novērotāja80. 2016. gada 28. septembrī Komisija iesniedza jauna iestāžu 
nolīguma priekšlikumu, kurā paredzēts obligāts Pārredzamības reģistrs, kurā iesaistītos 
EP, Padome un Komisija. Priekšlikuma mērķis ir nostiprināt satvaru, uz kura pamata 
notiek darbs ar lobistiem, un atļaut tikšanās ar lobistiem tikai tad, ja tie ir 
reģistrējušies. Pagaidām vēl nav panākta galīgā vienošanās par priekšlikumu attiecībā 
uz obligātu iestāžu pārredzamības reģistru81. 
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Noslēguma piezīmes par turpmāko 
virzību 
34 Komisija ir novērtējusi, kā darbojas dažādie labāka regulējuma rīki un procesi, 
apkopojusi gūto pieredzi un apzinājusi turpmāk iespējamos uzlabojumus. Pamatojoties 
uz mūsu iepriekšējo revīziju rezultātiem un izskatīto informāciju, esam apzinājuši šādas 
galvenās darbības, kuras jāveic Komisijai, ES likumdevējiem un dalībvalstīm, lai varētu 
sasniegt labāka regulējuma mērķus nākotnē: 

o nodrošināt, ka saistībā ar ES politikas jomām un likumdošanas iniciatīvām 
pietiekami notiek kvalitatīva apspriešanās un novērtēšana, tostarp ietekmes 
novērtēšana; 

o nodrošināt, ka tiesību aktu priekšlikumos ir paredzēts ievākt pietiekamus 
pierādījumus, lai ar tiem būtu iespējama efektīva uzraudzība un novērtēšana;  

o turpināt ES likumdošanas vienkāršošanu un ES tiesību aktu ieviešanas un 
piemērošanas dalībvalstīs uzraudzīšanu; 

o uzlabot likumdošanas procesa pārredzamību iedzīvotājiem un citām 
ieinteresētajām personām. 
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Pielikumi 

I pielikums. Pārskats par politikas cikla posmiem un labāka 
regulējuma principiem, mērķiem, rīkiem un procedūrām82 

 

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām 

 

Ietekmes novērtējumi 
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ES tiesību aktu ieviešana un piemērošana 
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Ieinteresēto 
personu 

ieguldījums

Apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām.
Galvenie posmi un prasības

Apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām ir svarīgs instruments, vācot 
informāciju pierādījumos balstītai 
politikas veidošanai. Ieinteresēto personu 
viedokļi, praktiskā pieredze un dati ļaus 
izstrādāt kvalitatīvākas un ticamākas 
politikas iniciatīvas, novērtējumus un 
atbilstības pārbaudes. Komisija jau agrā 
posmā publicē izvērstu informāciju par 
attiecīgās iniciatīvas mērķiem un par 
apspriešanās pasākumiem. Šī informācija 
ir pieejama tīmekļa portālā “Izsakiet 
viedokli!”, kur var arī ievietot 
atsauksmes.

Politiskā validācija un sabiedriskās un 
mērķorientētas apspriešanas
Katrai iniciatīvai un novērtējumam ir jāizstrādā apspriešanās 
stratēģija. 

Apspriešanās stratēģijā ir jānorāda apspriešanās pasākumu 
valodu tvērums. Tāpat jāparedz gan sabiedriskas, gan 
mērķorientētas apspriešanas (ietekmes novērtējumiem, 
citiem novērtējumiem, atbilstības pārbaudēm, zaļajām 
grāmatām).

Prioritāru iniciatīvu sabiedriskās apspriešanas jārīko visās 
oficiālajās ES valodās. Visas citas sabiedriskās apspriešanas 
jārīko vismaz angļu, franču un vācu valodā.  Papildu tulkošana 
jāparedz, apspriežot plašu sabiedrību interesējošas iniciatīvas, 
un tas jāpamato apspriešanās stratēģijā.

Dienestu grupa (DG)
Atbildīgais ģenerāldirektorāts (vai Ģenerālsekretariāts 
svarīgām iniciatīvām) izveido dienestu grupu (DG) un aicina 
iesaistīties ieinteresētos dienestus.

Ja DG ir izveidota, tajā iztirzā un pabeidz izstrādāt stratēģiju 
apspriedēm ar ieinteresētajām personām un apspriešanās 
dokumentus. Ja DG nav izveidota, dokumentus un stratēģiju 
pabeidz izstrādāt atbildīgais ģenerāldirektorāts ar 
Ģenerālsekretariātu.

Apspriešanās pasākumu īstenošana
Atbildīgais ģenerāldirektorāts īsteno apspriešanās stratēģiju.

Informāciju par sabiedriskajām apspriešanām publicē portālā 
“Dod ieguldījumu likumdošanā!”, kad tam atļauju devis 
Ģenerālsekretariāts. Sabiedriskās apspriešanas ir atvērtas 
12 nedēļas.

Papildus sabiedriskajām apspriešanām var rīkot 
mērķorientētas apspriešanas, kas ir adresētas konkrētu rūpīgi 
definētu ieinteresēto personu grupām.

Ceļveži un sākotnējie ietekmes novērtējumi, 
atsauksmes
Attiecīgos gadījumos atbildīgais ģenerāldirektorāts kopā ar 
Ģenerālsekretariātu izstrādā sākotnējo ietekmes novērtējumu vai 
ceļvedi. 

Ceļvedī vai sākotnējā ietekmes novērtējumā ir ieskicēta stratēģija 
apspriedēm ar ieinteresētajām personām.

Ģenerālsekretariāts publicē sākotnējo ietekmes novērtējumu vai ceļvedi, 
un ar to sākas 4 nedēļu posms, kad iedzīvotāji un ieinteresētās personas 
var sniegt atsauksmes.

Atbildīgais ģenerāldirektorāts novērtē ieinteresēto personu atsauksmes 
un, attiecīgos gadījumos, integrē tās sagatavošanas darbā, tostarp, ja 
vajadzīgs, atjaunina apspriešanās stratēģiju.

Ziņošana un kopsavilkuma ziņojums
Atbildīgais ģenerāldirektorāts analizē apspriešanas pasākumu rezultātus un, ja viss noris gludi, publicē 
faktu apkopojumu, kurā sniegta tāda informācija kā ziņas par dalībniekiem un galvenie izteiktie viedokļi.

Atbildīgais ģenerāldirektorāts sagatavo kopsavilkuma ziņojumu, kurā aprakstīti apspriešanas pasākumu 
vispārējie rezultāti un par ceļvedi un sākotnējo ietekmes novērtējumu saņemtās atsauksmes.

Kopsavilkuma ziņojums (SWD) tiek pievienots iniciatīvai gan dienestu konsultācijās, gan pieņemšanas 
stadijā, un tas jāpublicē apspriešanas mājas lapā. Šo ziņojumu pievieno kā pielikumu ietekmes 
novērtējuma ziņojumam vai novērtējuma SWD, kad tos sagatavo.
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Ieinteresēto 
personu 

ieguldījums

Ietekmes novērtējumi.
Galvenie posmi, prasības un 
kvalitātes kontrole

Ietekmes novērtējumos (IN) tiek skatīts, 
vai ir nepieciešama darbība ES līmenī, un 
analizēta pieejamo risinājumu iespējamā 
ietekme. IN izstrādā sagatavošanas 
posmā, kamēr Komisija vēl nav pabeigusi 
darbu ar jauna tiesību akta priekšlikumu. 
IN ietver pierādījumus, kas palīdz 
lēmumu pieņemšanas procesā, tostarp 
nodrošina informācijas bāzi. Ietekmes 
novērtējumi ir svarīgs labāka regulējuma 
instruments, ar ko tiek sniegts atbalsts 
Komisijai un likumdevējām iestādēm 
jaunu iniciatīvu izstrādē un pieņemšanā.

Politiskā validācija
Atbildīgais ģenerāldirektorāts ievada iniciatīvu 
plānošanas rīkā vismaz 12 mēnešus pirms dienas, kad 
paredzēta iniciatīvas pieņemšanas Komisijā.

Politisko validāciju administrē plānošanas rīkā, un to 
piešķir atbildīgais komisārs, attiecīgais Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks un pirmais priekšsēdētāja 
vietnieks.

Sākotnējais ietekmes novērtējums, 
atsauksmes
Atbildīgais ģenerāldirektorāts kopā ar Ģenerālsekretariātu 
sagatavo sākotnējo ietekmes novērtējumu (projektu ievada 
plānošanas rīkā).

Ģenerālsekretariāts publicē sākotnējo ietekmes novērtējumu, 
un ar to sākas četru nedēļu posms, kad ieinteresētās personas 
var sniegt atsauksmes.

Atbildīgais ģenerāldirektorāts novērtē ieinteresēto personu 
atsauksmes un, attiecīgos gadījumos, integrē tās 
sagatavošanas darbā.

Novērtēšana un iesniegšana Regulējuma kontroles padomei
Atbildīgais ģenerāldirektorāts (vai Ģenerālsekretariāts svarīgām iniciatīvām) izveido 
dienestu grupu (DG) un aicina iesaistīties ieinteresētos dienestus.

Visa DG kopā sagatavo ietekmes novērtējuma ziņojuma nodaļas, sākot ar problēmas 
definēšanu.

DG izskata galīgo ietekmes novērtējuma projektu pirms tā iesniegšanas RKP.

Ietekmes novērtējuma ziņojuma projektu un citus attiecīgos dokumentus jāiesniedz 
RKP vismaz 4 nedēļas pirms ieplānotās sanāksmes.

Dažas dienas pirms ieplānotās sanāksmes RKP nosūta atbildīgajam 
ģenerāldirektorātam kvalitātes kontrolsarakstu, lai sagatavotu un strukturētu 
diskusijas ar RKP.

RKP pārbaude 
RKP sanāksmē ar Komisijas dienestiem 
par pamatu izmanto kvalitātes 
kontrolsarakstā iekļautos jautājumus.

RKP var sniegt pozitīvu vai negatīvu 
atzinumu (parasti 2 dienās pēc 
sanāksmes).

Ja sākotnējais atzinums ir negatīvs, 
ģenerāldirektorātam jāiesniedz 
pārskatīts ietekmes novērtējuma 
ziņojums.

RKP sniedz lielākais divus atzinumus.

IN ziņojums
Ietekmes novērtējuma ziņojums ir dienestu darba dokuments (SWD), un Komisijas dienesti to 
skata oficiālās konsultācijās. 

Dienestu konsultācijā izskata iniciatīvu, ietekmes novērtējuma ziņojumu un RKP atzinumu(-us).

Ietekmes novērtējums ir pievienots iniciatīvai visu laiku Komisijas pieņemšanas procesā.

Komisijas priekšlikumu un tam pievienoto ietekmes novērtējumu publicē internetā, un 
ieinteresētajām personām 8 nedēļas ir iespēja sniegt atsauksmes. 

Pieņemšana un turpmākā 
rīcība 
Atbildīgais ģenerāldirektorāts 
apkopo saņemtās atsauksmes un 
apkopojumu nosūta 
likumdevējiem. 



29 

 

 

Ieinteresēto 
personu 

ieguldījums

Novērtējumi.
Galvenie posmi, prasības un 
kvalitātes kontrole

Novērtējumi un atbilstības pārbaudes
paredzētas tam, lai novērtētu kārtējo 
politikas virzienu, programmu un tiesību 
aktu sniegumu. Komisija novērtējumiem 
ir devusi šādu definīciju: pierādījumos 
balstīts spriedums par to, cik lielā mērā 
intervence ir bijusi efektīva un lietderīga, 
atbilstīga, ņemot vērā vajadzības un tās 
mērķus, saskaņota gan iekšēji, gan ar 
citiem ES politikas intervences 
pasākumiem, un nodrošina 
ES pievienoto vērtību.

Politiskā validācija
Atbildīgais ģenerāldirektorāts ievada novērtējumu 
plānošanas rīkā vismaz 12 mēnešus pirms SWD 
publicēšanas.

Attiecīgais ģenerāldirektors to plānošanas rīkā validē.

Atbildīgais ģenerāldirektorāts pievieno novērtējumu 
savam piecu gadu slīdošajam novērtējumu plānam.

Ceļvedis
Atbildīgais ģenerāldirektorāts sagatavo novērtējuma ceļvedi, 
kurā nosaka novērtējuma pieeju, kontekstu, mērķi un tvērumu.

Ģenerālsekretariāts un atbildīgais ģenerāldirektorāts vienojas 
par ceļvedi, kurā cita starpā ir iekļauti lēmumi par izņēmumiem. 
Ģenerālsekretariāts publicē ceļvedi.

Ieinteresētās personas 4 nedēļās var sniegt atsauksmes. 
Atbildīgais ģenerāldirektorāts novērtē atsauksmes un integrē tās 
turpmākajā darbā.

Novērtēšanas izstrāde
Atbildīgais ģenerāldirektorāts izveido dienestu 
grupu (DG), kurā darbojas arī šā ĢD pārstāvis, kurš 
strādā ar novērtējumiem. DG vada novērtēšanu un ir 
iesaistīta visos svarīgākajos posmos.

Cita starpā DG apspriež jebkādus saistītu ziņojumu 
projektus vai, vajadzības gadījumā, sazinās ar EP un 
Padomi.

Atbildīgais ģenerāldirektorāts un DG apspriež un 
pabeidz novērtēšanas izstrādi, pamatojoties uz ceļvedi 
un atsauksmēm.

Izstrādi var apspriest arī DG ierosinātā sanāksmē ar 
RKP.

Izstrādes posmā rūpīgi jāapsver pieeja apriešanai ar 
ieinteresētajām personām un datu vākšana un analīze.

Novērtēšanas veikšana / RKP pārbaude 
Novērtēšanu veic atbildīgais ģenerāldirektorāts, kuram palīdz 
dienestu grupa (DG). Tie apspriež un uzrauga progresu, tostarp 
līgumslēdzēju nodevumus. 

Tiek izstrādāta un uzraudzīta apspriešanās stratēģija; tiek uzsākta 
12 nedēļu gara sabiedriskā apspriešana.

SWD un citus attiecīgos dokumentus iesniedz Regulējuma kontroles 
padomei vismaz 4 nedēļas pirms sanāksmes. 

Dažas dienas pirms ieplānotās sanāksmes RKP nosūta atbildīgajam 
ģenerāldirektorātam kvalitātes kontrolsarakstu, lai sagatavotu un 
strukturētu diskusijas ar RKP.

RKP sanāksme ar Komisijas dienestiem. 

RKP var sniegt vai nu pozitīvu, vai arī negatīvu atzinumu.

Dienestu darba dokuments
Komisijas dienestu darba dokuments (SWD) ir novērtēšanas 
procesa galvenais nodevums, kam pievienots arī kopsavilkums.

Atbildīgais ģenerāldirektorāts raksta SWD (un kopsavilkumu), 
konsultējoties ar DG.

SWD ir apmēram 50–60 lappušu garš. Dokumentam jābūt 
saprotamam pašam par sevi, lai nevajadzētu iepazīties ar 
papildu materiāliem.

Novērtējuma secinājumos jānorāda uz gūto pieredzi tā, lai tas 
būtu ieguldījums turpmākai politikas attīstībai.

Publicēšana un turpmāki pasākumi 
Atbildīgais ģenerāldirektorāts apzina attiecīgus turpmākos 
pasākumus un iestrādā tos lēmumu pieņemšanas ciklā.

Atbildīgais ģenerāldirektorāts paziņo novērtējuma 
konstatējumus pienācīgā veidā dažādām auditorijām. Tas 
iekļauj novērtējuma konstatējumus gada darbības pārskatā un 
paredz attiecīgus pasākumus turpmākajā darbā, tostarp ĢD 
ikgadējā vadības plānā.

Atbildīgais ģenerāldirektorāts publicē ceļvedi, SWD un atkarībā 
no situācijas: tehniskās specifikācijas, attiecīgo(-os) galīgo(-os) 
nodevumu(-us), RKP atzinumu.
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Ieinteresēto 
personu 

ieguldījums

ES tiesību aktu 
ieviešana un piemērošana.
Galvenie posmi, prasības un 
kvalitātes kontrole

ES tiesību aktu piemērošana praksē ir 
būtiska, lai iedzīvotājiem nodrošinātu 
rezultātus un lai aizsargātu viņu tiesības un 
brīvības. Dalībvalstīm ir jāpilda ES tiesību 
aktos paredzētie pienākumi, tostarp jāintegrē 
attiecīgie ES tiesību akti valsts tiesībās 
(ieviešana), kā arī jāpiemēro tie savā 
jurisdikcijā (piemērošana). Komisija pārbauda, 
vai dalībvalstis noteiktajā termiņā tai ir 
paziņojušas par valsts transponēšanas 
pasākumiem (“paziņošana”), ir pilnībā 
transponējušas direktīvas noteikumus valsts 
tiesību aktos (“transponēšana”) un ir precīzi 
atspoguļojušas visus direktīvas noteikumus 
(“atbilstība”).

ES tiesību aktu transponēšana
Kad dalībvalstis transponē direktīvas valsts tiesībās, tās var izvēlēties transponēšanas formu un metodes, tomēr ir 
saistoši nodrošināt ar direktīvas noteikumiem paredzēto rezultātu un ievērot transponēšanas termiņu.
Komisijas tiesību akta priekšlikumam var būt pievienots ieviešanas plāns. Tajā ir apzinātas dalībvalstu tehniskās, 
atbilstības un laika grafika problēmas un ir uzskaitīti Komisijas atbalsta pasākumi. 
Kad dalībvalstis paziņo Komisijai valsts transponēšanas pasākumus, tām pamatotos gadījumos ir jāiesniedz dokumenti, 
kuros paskaidrots, kā tās transponējušas direktīvas savos tiesību aktos. 
Komisija veic transponēšanas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka valsts transponēšanas pasākumi, par kuriem to informējusi 
dalībvalsts, aptver katru pienākumu, kas noteikts katrā direktīvas pantā, punktā un apakšpunktā, kā arī, attiecīgos 
gadījumos – pielikumos.
Komisija veic arī atbilstības pārbaudes, kurās novērtē valsts transponēšanas pasākumu saderību ar Direktīvas 
noteikumiem, tostarp definīcijām. 

ES tiesību aktu 
ieviešana
ES tiesību aktu 
ieviešana ir 
procedūra, ar kuru 
ES tiesību aktus 
piemēro valsts un/vai 
reģionālā līmenī.

ES tiesību aktu piemērošanas uzraudzība 
Līguma par Eiropas Savienību 17. pantā ir noteikts, ka Eiropas Komisija uzrauga ES līgumu izpildi. Tātad 
Komisija uzrauga ES primāro un sekundāro tiesību aktu piemērošanu, turklāt nodrošina vienādu piemērošanu 
visā Eiropas Savienībā. Komisija ievāc informāciju, lai uzraudzītu ES dalībvalstu atbilstību šiem tiesību aktiem.
Vienotā tirgus rezultātu apkopojuma mērķis ir sniegt iedzīvotājiem un uzņēmumiem pārskatu par vienotā 
tirgus praktisko pārvaldību. Šajā apkopojumā tiek dota informācija par dalībvalstu sniegumu un ir aptverti 
sasniegtie rezultāti, saņemtās atsauksmes un izdarītie secinājumi, kas veido pamatu turpmākām darbībām.
Komisijas gada pārskats par Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību ir augsta līmeņa pārskats ar 
diviem pielikumiem, kuros ir izvērsta informācija un grafiki par katru no dalībvalstīm un katru no konkrētajām 
politikas jomām.

ES tiesību aktu izpildes panākšana
Oficiālās pārkāpuma procedūras piemērošanas gadījumā Komisija nosūta dalībvalstij oficiāla paziņojuma vēstuli saskaņā ar 
LESD 258. pantu, pieprasot paskaidrojumu noteiktā termiņā.
Ja dalībvalsts nesniedz apmierinošu atbildi, Komisija izdod argumentētu atzinumu, prasot dalībvalstij iekļauties noteiktajā termiņā.
Ja dalībvalsts neievēro argumentēto atzinumu, Komisija var izlemt vērsties Eiropas Savienības Tiesā (EST) saskaņā ar LESD 258. pantu. 
Lietu nepaziņošanas gadījumā Komisija šajā posmā var ierosināt finansiālas sankcijas saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu.
Ja EST konstatē, ka dalībvalsts ir pārkāpusi ES tiesību aktos noteiktos pienākumus, EST liek dalībvalstij attiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu 
atbilstību, un Komisija pārbauda dalībvalsts rīcības atbilstību EST nolēmumam.
Ja dalībvalsts neīsteno vajadzīgās darbības, lai nodrošinātu atbilstību, Komisija var turpināt pārkāpuma procedūru saskaņā ar
LESD 260. panta 2. punktu, nosūtot dalībvalstij paziņojuma vēstuli un nododot lietu atpakaļ EST. Tādos gadījumos Komisija var ierosināt 
un EST var piemērot finanšu sankcijas vienreizēja maksājuma veidā un/vai dienā vai citā noteiktā periodā piemērojama naudas soda
veidā.
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II pielikums. Galveno ieinteresēto personu viedoklis par labāka 
regulējuma rīkiem 
Pievienotajā tabulā ir apkopoti Eiropa Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un 
Reģionu komitejas viedokļi par to, kā labāka regulējuma rīki darbojas praksē un kā tie 
veicina labāka ES likumdošanas procesa mērķu sasniegšanu. Mēs nevaram iekļaut 
Eiropas Parlamenta atbildi, jo tā tika iesniegta citā formātā, un Padome nepieņēma 
uzaicinājumu piedalīties. 

 Jā, ļoti 
apmierināti 

Jā, 
apmierināti 

Ne 
apmierināti, 
ne neapmie-

rināti 

Nē, 
neapmie-

rināti 

Nē, ļoti 
neapmie-

rināti 

Politikas veidošanas procesa atvēršana 

Iniciatīvu plānošana un politiskā 
validācija    X  

Iespējas sniegt atsauksmes (attiecībā 
uz ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes 
novērtējumiem) 

  X   

Apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām (sabiedriskās apspriešanas)   X  

Devums likumdošanas portālam 
“Izsakiet viedokli!”  X   

Labāki instrumenti labākai politikai 

Ietekmes novērtējumi   X  

Novērtējumi  X    

Regulējuma kontroles padome  X    

Subsidiaritātes un proporcionalitātes 
princips   X   

ES tiesību aktu transponēšana un 
ieviešana dalībvalstīs   X   

Pastāvošā tiesību aktu kopuma atbilstības to mērķim uzturēšana 

REFIT programma    X   

REFIT platforma    X  



32 

 

Labāks regulējums kā dalīta programma 

Iestāžu nolīgums par labāku 
likumdošanas procesu   X   

ES tiesību aktu piemērošanas 
uzraudzība   X   

Piezīme: Katras kategorijas galīgā vērtība ir balstīta uz saņemtajiem viedokļiem (vidējais aritmētiskais 
piecu punktu skalā); gadījumi, kad viedokļa nebija, no aprēķina ir izslēgti.  
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III pielikums. Apskata sagatavošanai iztaujātie eksperti 

Vārds, uzvārds Amats Organizācija 

Christiane Arndt-Bascle  Publiskās pārvaldes direktorāta 
programmu vadītāja 

ESAO 

Benjamin Gerloff Publiskās pārvaldes direktorāta 
analītiķis 

Leila Kostiainen 

Somijas Regulatīvās ietekmes 
analīzes padomes 
priekšsēdētāja un 
RegWatchEurope 
priekšsēdētāja 

Somijas Regulatīvās 
ietekmes analīzes padome 
un RegWatchEurope 

Wim Marneffe 

Uzņēmējdarbības ekonomikas 
fakultātes asociētais profesors 
un Ekonomikas un publiskās 
politikas pētniecības grupas 
vadītājs 

Haseltas universitāte  

Dimiter Toshkov 
Valsts pārvaldes institūta un 
Pārvaldības un vispasaules lietu 
fakultātes asociētais profesors 

Leidenes universitāte  
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IV pielikums. Tiesību aktu priekšlikumi un pieņemtie, atceltie un spēku zaudējušie tiesību akti 

Gads  
(*) Komisijas tiesību aktu priekšlikumi  

Komisijas 
atsaukti tiesību 

aktu 
priekšlikumi 

Pieņemtie tiesību akti Atceltie un spēku zaudējušie tiesību akti 

Starpība starp 
pieņemtajiem un 

atceltajiem vai spēku 
zaudējušajiem tiesību 

aktiem 

 

Parastā 
likumdošanas 
procedūra (1) 

Īpaša 
likumdošanas 
procedūra (2) 

KOPĀ 

Regulas un 
direktīvas (3) 

Parastā 
likumdošanas 
procedūra (4) 

Īpaša 
likumdošanas 
procedūra (5) 

KOPĀ 

Parastā 
likumdošanas 
procedūra (6) 

Īpaša likumdošanas 
procedūra (7) 

KOPĀ KOPĀ 

EP un Padomes 
regulas un 
direktīvas  

Padomes regulas 
un direktīvas 

EP un Padomes 
regulas un 
direktīvas  

EP un Padomes 
regulas un 
direktīvas  

Padomes 
regulas un 
direktīvas 

EP un Padomes 
regulas un direktīvas  

Padomes regulas un 
direktīvas 

1999 36 175 211 0 28 195 223 2 335 337 -114 

2000 84 204 288 11 55 204 259 7 249 256 3 

2001 70 155 225 6 57 170 227 2 201 203 24 

2002 65 176 241 12 72 162 234 8 187 195 39 

2003 94 177 271 3 79 185 264 9 118 127 137 

2004 65 187 252 119 78 206 284 7 132 139 145 

2005 71 146 217 3 45 128 173 3 240 243 -70 

2006 101 212 313 33 83 200 283 26 227 253 30 

2007 91 142 233 4 40 140 180 7 168 175 5 

2008 110 149 259 15 100 159 259 10 278 288 -29 

2009 56 94 150 11 138 124 262 50 309 359 -97 

2010 98 10 108 20 49 27 76 35 148 183 -107 

2011 157 20 177 14 71 40 111 17 166 183 -72 
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2012 84 7 91 12 63 35 98 18 68 86 12 

2013 119 9 128 7 102 27 129 82 129 211 -82 

2014 68 1 69 48 134 62 196 32 72 104 92 

2015 48 4 52 47 56 67 123 60 134 194 -71 

2016 108 20 128 6 69 53 122 45 115 160 -38 

2017 75 8 83 8 66 65 131 20 25 45 86 

2018 128 18 146 10 67 79 146 40 39 79 67 

2019 g. 
(**) 16 3 19 6 97 31 128 28 65 93 35 

Kopā 1 744 1 917 3 661 395 1 549 2 359 3 908 508 3 405 3 913 -5 

* 1. janvāris – 31. decembris 
** 1. janvāris – 18. septembris  
(1) Nav ieskaitīti labojumi un grozīti priekšlikumi, ir ieskaitīti Padomes īstenošanas aktu priekšlikumi. Nav ieskaitīti arī priekšlikumi, kas nesatur metadatus, kuri norāda procedūras veidu. 
(2) Nav ieskaitīti labojumi un grozīti priekšlikumi. Nav ieskaitīta neleģislatīvā procedūra un parastā likumdošanas procedūra. Ir ieskaitīti Padomes īstenošanas aktu priekšlikumi. 
(3) Nav ieskaitīti labojumi un grozīti priekšlikumi. Nav ieskaitīta neleģislatīvā procedūra. 
(4) Nav ieskaitīti labojumi. 
(5) Nav ieskaitīti labojumi. Nav ieskaitīta neleģislatīvā procedūra un parastā likumdošanas procedūra. Ir ieskaitītas Padomes regulas un direktīvas (iesk. īstenošanas regulas). 
(6) Nav ieskaitīti labojumi. 
(7) Nav ieskaitīti labojumi. Ir ieskaitītas Padomes regulas un direktīvas (iesk. īstenošanas regulas). Nav ieskaitīta neleģislatīvā procedūra.  

Avots: Publikāciju birojs.
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V pielikums. Tiesību aktu izstrāde pa gadiem un politikas 
jomām 

 
Piezīme: Skaitļi ietver direktīvas, regulas un lēmumus, kam piemēro parasto likumdošanas procedūru, īpašu likumdošanas 
procedūru un neleģislatīvo procedūru. Ir ieskaitīti arī labojumi un grozīti akti, kā arī īstenošanas un deleģētie akti. 

Avots: ERP izvilkumi no EUR-Lex datubāzes, pamatojoties uz Toshkov, D. “ES likumdošanas produktivitāte, 2004–2019”, interneta 
prezentācija: http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.  

Gadā pieņemto tiesību aktu kopējais skaits

Nodokļu un reģionālā politika 

Citas jomas (brīvība, drošība un tiesiskums, 
tautu Eiropa, zinātne, informācija, 
izglītība un kultūra)

Transporta un enerģētikas politika

Rūpniecības politika un iekšējais tirgus

Vispārējās, finanšu un iestāžu 
lietas

Zivsaimniecība

Vide, patērētāji un 
veselības aizsardzība

Konkurences politika un uzņēmumi; 
preču, kapitāla, pakalpojumu un 
darba ņēmēju brīva pārvietošanās

Ārējās attiecības un 
kopējā ārpolitika un drošības politika 

Lauksaimniecība

Bez EUR-Lex klasifikācijas
(galvenokārt akti, kas attiecas uz 
lauksaimniecības produktu importu un eksportu)
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Saīsinājumi 
EESK: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

EP: Eiropas Parlaments 

EPRS: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests 

ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

REFIT: Normatīvās atbilstības un izpildes programma 

RKP: Regulējuma kontroles padome 
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Glosārijs 
Apspriešana: process, kurā ievāc informāciju, atsauksmes, padomus vai pierādījumus 
no kādas citas struktūras, ekspertiem vai ieinteresētajām personām. 

Atbilstības pārbaude: visaptverošs novērtējums, kurā skata kādu saistītu darbību 
grupu (parasti šim darbībām ir vienoti mērķi) nolūkā apzināt un izteikt skaitļos 
iespējamu darbību sinerģiju vai neefektivitāti, kā arī kumulatīvo ietekmi saistībā ar 
izmaksām un ieguvumiem. 

Ceļvedis: projekta plāns, kurā izklāstīti konkrēti soļi noteikta mērķa sasniegšanai. 

Deleģētais akts: neleģislatīvs akts, ko pieņem Komisija, izmantojot tai ar leģislatīvu 
aktu deleģētas pilnvaras. Ar deleģēto aktu papildina vai groza nebūtiskus leģislatīvu 
aktu elementus. 

Dienestu darba dokuments: nesaistošs dokuments, kurā Komisijas struktūra izklāsta 
nostāju kādā politikas jautājumā. 

Dienestu konsultācija: procedūra, kurā kāds Komisijas ģenerāldirektorāts oficiāli lūdz 
citiem attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem atzinumus par kādu priekšlikumu vai 
priekšlikuma projektu. 

Ex ante novērtējums: ex ante izvērtējumi, ar kuriem pamato programmu un pasākumu 
sagatavošanu, ir balstīti uz pierādījumiem par sniegumu, kāds bijis saistītām 
programmām vai pasākumiem, un tajos apzina un analizē risināmos jautājumus, 
Savienības iesaistīšanās pievienoto vērtību, mērķus, dažādu variantu paredzamo 
ietekmi un uzraudzības un izvērtēšanas kārtību. Novērtējot lielas programmas vai 
pasākumus, kam paredzama ievērojama ekonomiskā, vidiskā vai sociālā ietekme, 
ex ante novērtējuma vietā var izstrādāt ietekmes novērtējumu. 

Ex post pārbaude: politikas instruments, kura rezultātā tiek izstrādāts dokuments vai 
dokumentu kopums, kurā dots ES regulatīvās intervences (vai nu viena, vai arī vairāku 
leģislatīvo aktu) viena vai visu aspektu retrospektīvs novērtējums, ar vai bez 
novērtēšanas elementiem. 

Ietekmes novērtējums: problēmas izvērsta analīze, tostarp problēmas cēloņi, 
vajadzība pēc ES pasākumiem un iespējamo risinājumu priekšrocības un trūkumi. 

Īstenošanas akts: juridiski saistošs akts, kurā noteikti pasākumi, nosacījumi un 
procedūras, kuru mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu vienādu piemērošanu visās 
dalībvalstīs. 
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Labāks regulējums: principu kopums, kas paredzēts, lai izstrādātu ES politiku un tiesību 
aktus pārredzamā, pierādījumos balstītā veidā, iesaistot iedzīvotājus un ieinteresētās 
personas. Labāks regulējums aptver visu politikas ciklu no izstrādes līdz īstenošanai, 
tostarp novērtēšanu un iespējamu pārskatīšanu. 

Novērtējums: pierādījumos balstīts izvērtējums, ko veic Komisija vai kāds cits tās 
uzdevumā un kurā tiek novērtēts, kādā mērā attiecīgā ES darbība bijusi efektīva, 
lietderīga, atbilstoša vajadzībām un devusi ES pievienoto vērtību. 

Parastā likumdošanas procedūra: procedūra, kurā Eiropas Parlaments un Padome pēc 
Eiropas Komisijas priekšlikuma pieņem regulu, direktīvu vai lēmumu. 

Pārmērīga reglamentēšana: prakse, kad valstu valdības, transponējot ES direktīvas, 
pieņem noteikumus vai regulatīvās prasības, kas pārsniedz attiecīgās direktīvas 
ievērošanai vajadzīgās prasības. 

REFIT: Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programma, atbilstoši kurai 
pārskata spēkā esošos tiesību aktus un pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie dod 
iecerētos rezultātus ar pēc iespējas zemām izmaksām un zemu regulatīvo slogu. 

Regulējuma ietekmes novērtējums: saskaņā ar ESAO definīciju – sistemātisks process, 
kurā apzina un izsaka skaitļos ieguvumus un izmaksas, ko varētu radīt regulatīvas vai 
neregulatīvas alternatīvas attiecīgajā politikas jomā. 

Sākotnējais ietekmes novērtējums: sākotnējais problēmas apraksts un problēmas 
risināšanai iespējamo politikas alternatīvu uzskaitījums, kā arī pārskats par dažādajiem 
iniciatīvas attīstības plānošanas posmiem, tostarp, attiecīgos gadījumos, par ietekmes 
novērtēšanas darbu un apspriešanos ar ieinteresētajām personām. 

Transponēšana: process, kurā ES dalībvalstis iekļauj ES direktīvas valsts tiesību aktos. 

Trialogs: tiesību akta priekšlikuma apspriešana, piedaloties Parlamenta, Padomes un 
Komisijas pārstāvjiem. 
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ERP darbinieku grupa 
Šo apskatu sagatavoja V apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Tony Murphy un kura 
strādā ar Eiropas Savienības finansēšanas un pārvaldības jautājumiem. 

Šā apskata sagatavošanu vadīja ERP loceklis Pietro Russo, un piedalījās locekļa biroja 
vadītāja Chiara Cipriani, biroja atašejs Benjamin Jakob, atbildīgais vadītājs 
Alberto Gasperoni, darbuzdevuma vadītājs Michael Spang un revidenti Attila Horvay-
Kovacs un Tomasz Plebanowicz. Datu analīzes atbalstu sniedza Zsolt Varga, 
vizualizācijas atbalstu – Alexandra Mazilu un Jesús Nieto Muñoz un lingvistisko 
atbalstu – Fiona Urquhart. 
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