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V oblasti přezkumu právních předpisů je potřeba lepší
interinstitucionální spolupráce, říkají auditoři EU
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora vychází stávající systém Komise pro přezkum
právních předpisů ze srovnání s obdobnými systémy v členských státech obecně příznivě.
Vysoce kvalitní přezkumy ex post jsou pro kvalitu právních předpisů zásadní, říkají auditoři.
Identifikovali však řadu nedostatků, které se týkaly především neexistence společné
interinstitucionální definice ustanovení o přezkumu, nejasného zacházení s některými typy
přezkumů a nedostatečné jasnosti programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT).
Přezkum právních předpisů po nabytí účinnosti je klíčovou součástí politiky Evropské komise
v oblasti zlepšování právní úpravy. Lepší regulací se rozumí koncipování politik a právních
předpisů tak, aby dosahovaly svých hlavních cílů a umožňovaly rozhodovat o věcech veřejných na
základě důkazů. Jde o činnost, jež by měla zajišťovat, aby politická rozhodnutí byla připravována
otevřeným a transparentním způsobem s využitím nejlepších dostupných poznatků a aby se jim
dostalo podpory díky širokému zapojení zúčastněných stran. Zahrnuje celý cyklus dané politiky od
jejího návrhu a přípravy, přes přijetí, zavedení a uplatňování (včetně vynucování jejího
uplatňování) až po hodnocení a revizi.
Auditoři posuzovali, zda byl systém EU pro přezkum řádně naplánován, uspokojivě zaveden, řízen
a zda se kontrolovala jeho kvalita. Celkově dospěli k závěru, že přezkumy Komise vychází ze
srovnání se situací ve většině členských států příznivě. Systém pro hodnocení přezkumů je dobře
koncipován a řízen a jeho kvalita je bedlivě řízena. Na ostatní typy přezkumů se však tyto přísné
standardy řízení kvality nevztahují, i když související práce může mít obdobnou povahu, dobu
trvání a náklady jako hodnocení.
„Tyto přezkumy pomáhají tvůrcům právních přepisů porozumět dopadům, nedostatkům a
výhodám opatření nebo nařízení,“ uvedl Henri Grethen, člen Účetního dvora odpovědný za tuto
zprávu. „Je proto důležité, aby se prováděly řádně.“
Ustanovení o přezkumu a monitorování jsou široce využívána, informují auditoři, ale bez
společných interinstitucionálních definic a redakčních pokynů nejsou jejich obsah a očekávané
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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výstupy vždy jasné. Navzdory tomu se jejich výskyt v právních přepisech v posledních letech
zvýšil. V několika případech, kdy ustanovení o přezkumu nebylo v návrhu Komise uvedeno, bylo
doplněno během legislativního procesu. Auditoři to vnímají jako pozitivní krok.
Auditoři rovněž zkoumali program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), jehož cílem
je odstraňovat byrokratickou zátěž a snižovat náklady, aniž by byly ohroženy cíle politiky. Zjistili,
že jeho logika a kritéria, která uplatňuje, nejsou jasná.
Auditoři Komisi navrhují několik doporučení, z nichž některá by dále rozvinula a posílila systém EU
pro obecnou interinstitucionální spolupráci mezi Komisí, Evropským parlamentem, Radou a
členskými státy.
Poznámky pro redaktory
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům,
které o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách,
je uvedena do praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany
EU.
Zvláštní zpráva č. 16/2018 „Přezkum právních předpisů EU ex post: dobře nastavený, ale neúplný
systém“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
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