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„Lepšia právna regulácia“ musí zostať ťažiskom 
tvorby práva EÚ, konštatujú audítori 
„Lepšia právna regulácia“ je súbor zásad a nástrojov, ktoré Komisia využíva pri rozvíjaní svojich 
politík a príprave legislatívnych návrhov. Už takmer 20 rokov patrí ku kľúčovým prvkom tvorby 
politík a podľa nového preskúmania Európskeho dvora audítorov je na medzinárodnej úrovni 
jedným z najrozvinutejších systémov. Mohlo by sa však urobiť viac s cieľom osloviť občanov 
a ostatné zainteresované strany, zlepšiť dôkazovú základňu pre rozhodovanie, a podporovať, 
monitorovať a presadzovať vykonávanie a uplatňovanie práva EÚ. 

EÚ má súbor právnych predpisov, ktorý sa neustále vyvíja, pretože právne predpisy EÚ sa prijímajú, 
menia, rušia alebo uplynie ich účinnosť. Komisia navrhuje právne predpisy EÚ a súčasne zohráva 
kľúčovú úlohu pri monitorovaní ich uplatňovania a hodnotení ich výsledkov.  

Cieľom prístupu lepšej právnej regulácie je zabezpečiť, aby bolo rozhodovanie otvorené 
a transparentné, aby občania a zainteresované strany mohli prispievať počas celého procesu tvorby 
politík a právnych predpisov, aby boli opatrenia EÚ založené na dôkazoch a poznatkoch 
o pravdepodobných vplyvoch a regulačné zaťaženie podnikov, občanov alebo orgánov verejnej 
správy bolo obmedzené na minimum. Komisia uplatňuje zásady lepšej právnej regulácie už takmer 
20 rokov. Podľa nedávnej štúdie OECD zaviedla Komisia jeden z najrozvinutejších systémov lepšej 
právnej regulácie na svete. 

„Lepšia právna regulácia znamená zabezpečiť, aby boli právne predpisy EÚ spoľahlivé, založené 
na dôkazoch, včasné, transparentné a pomáhali pri vyvodzovaní zodpovednosti,“ uviedol Pietro 
Russo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za preskúmanie. „Naším cieľom je 
prostredníctvom tohto preskúmania prispieť k verejnej diskusii o tom, ako zlepšiť fungovanie EÚ. 
Vzhľadom na to, že potreba politiky založenej na dôkazoch stále rastie, lepšia právna regulácia musí 
zostať ťažiskom tvorby práva EÚ v prospech našich občanov a podnikov.“ 

Audítori v preskúmaní pripomínajú, že Komisia označila v roku 2015 lepšiu právnu reguláciu za jednu 
zo svojich hlavných priorít. Podotýkajú tiež, že Komisia nedávno zhodnotila, ako fungujú rôzne 
nástroje a procesy lepšej právnej regulácie. Zároveň audítori v súvislosti s lepšou právnou reguláciou 
pri tvorbe právnych predpisov upozorňujú na niekoľko výziev:  

https://eca.europa.eu/
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 o zabezpečiť, aby sa politiky a legislatívne iniciatívy EÚ v dostatočnej miere opierali o kvalitné 
a včasné údaje a dôkazy, na ktorých sú založené konzultácie a posúdenie vplyvu pred prijatím 
rozhodnutí (napríklad vyčíslenie nákladov a prínosov rôznych možností), ako aj monitorovať politiku 
počas vykonávania a vyhodnocovať účinky po jej realizácii,  

o ďalej zjednodušovať právne predpisy EÚ (napr. odstrániť zbytočné pravidlá alebo postupy 
a stanoviť ako hlavný cieľ zrozumiteľnosť pre prijímateľov a orgány verejnej správy, najmä 
prostredníctvom vysvetľujúcich dokumentov) a monitorovať ich uplatňovanie a používanie 
v členských štátoch (napr. využívať rozpočet EÚ tak, aby pomohol zabezpečiť uplatňovanie právnych 
predpisov EÚ, a vytvoriť celkový rámec dohľadu s prioritami v oblasti presadzovania práva 
a porovnávacími štandardmi pre postupy v prípade nesplnenia povinnosti),  

o zlepšiť transparentnosť legislatívneho procesu pre občanov a ďalšie zainteresované strany, 
napríklad zvýšením viditeľnosti a prístupnosti konzultačných činností. 

Okrem toho vzhľadom na to, že dosahovanie cieľov lepšej právnej regulácie takisto závisí od účinnej 
spolupráce medzi Komisiou, Európskym parlamentom a Radou, audítori trvajú na tom, že je 
dôležité, aby spoluzákonodarcovia plnili záväzky uvedené v medziinštitucionálnej dohode z roku 
2016, ktoré podporujú transparentnú tvorbu práva založenú na dôkazoch. Audítori sa tiež v tomto 
ohľade domnievajú, že by sa mohlo ešte viac zlepšiť posudzovanie zmien, ktoré vykonávajú 
spoluzákonodarcovia, a zvýšiť transparentnosť niektorých aspektov legislatívneho procesu 
(napríklad zasadnutia trialógu a lobizmus). 

Poznámky pre redaktorov  
Preskúmanie EDA s názvom Tvorba práva v Európskej únii po takmer 20 rokoch programu lepšej 
právnej regulácie je dostupné v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). 
V preskúmaní sa prezentujú a vymedzujú fakty súvisiace s konkrétnou témou, pričom nejde o audit. 
Toto preskúmanie vychádza z príslušných výsledkov predchádzajúcich auditov, medzinárodného 
referenčného porovnávania, analýzy verejne dostupných informácií a akademického výskumu 
a z konzultácií so zainteresovanými stranami a odborníkmi v odbore. 

Audítori nedávno uverejnili súvisiace správy týkajúce sa účasti verejnosti na tvorbe práva EÚ a 
zavádzania práva EÚ do praxe. 

 
Informácie o opatreniach EDA prijatých v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 nájdete tu. 
 
Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto preskúmaním 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – tel.: (+352) 4398 45547/mobil: (+352) 691 553547 
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