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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. 
Úplné znenie správy je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – hovorca T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – tlačový tajomník T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Tlačová správa 
Luxemburg 12. júna 2018 

 
 

Pri preskúmavaní právnych predpisov je potrebná lepšia 
medziinštitucionálna spolupráca, konštatujú audítori EÚ 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov systém Európskej komisie na preskúmanie 
právnych predpisov ex post vychádza z porovnania s ekvivalentnými systémami v členských 
štátoch celkovo priaznivo. Audítori uvádzajú, že kvalitné preskúmania ex post sú zásadne 
dôležité pre kvalitu legislatívy. Identifikovali však niekoľko nedostatkov, predovšetkým 
v súvislosti s chýbajúcimi medziinštitucionálnymi definíciami doložiek o preskúmaní, 
s nejasným prístupom k niektorým druhom preskúmaní a s nedostatočnou jasnosťou Programu 
regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT). 

Preskúmanie legislatívy po nadobudnutí účinnosti je kľúčovou súčasťou politiky Európskej komisie 
na dosiahnutie lepšej právnej regulácie. Lepšia právna regulácia znamená koncipovanie politík 
a právnych predpisov tak, aby sa dosiahli ich ciele a umožnilo rozhodovať o veciach verejných 
na základe dôkazov. Ide o činnosť, ktorou by sa malo zaistiť, aby sa politické rozhodnutia 
pripravovali otvoreným a transparentným spôsobom na základe najlepších dostupných dôkazov 
a pri plnom zapojení zainteresovaných strán. Zahŕňa celý cyklus príslušnej politiky, od návrhu 
a prípravy, cez prijatie, zavedenie a uplatňovanie (vrátane presadzovania jej uplatňovania) až 
po hodnotenie a revíziu. 

Audítori posudzovali, či bol systém EÚ týkajúci sa preskúmavania náležite naplánovaný, 
uspokojivo vykonávaný, riadený a či bola jeho kvalita náležite kontrolovaná. Celkovo dospeli 
k záveru, že z porovnania so situáciou vo väčšine členských štátov vychádzajú preskúmania 
Komisie priaznivo. Systém hodnotiacich preskúmaní je dobre navrhnutý a riadený a jeho kvalita 
sa dôkladne kontroluje. Na iné druhy preskúmaní sa však nevzťahujú rovnako prísne štandardy 
kontroly kvality, aj keď súvisiaca práca môže mať podobný charakter, trvanie a náklady ako 
hodnotenia. 

„Tieto preskúmania pomáhajú zákonodarcom porozumieť vplyvu, nedostatkom a výhodám danej 
politiky alebo právneho predpisu,“ uviedol Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov 
zodpovedný za túto správu. „Preto je nevyhnutné, aby sa vykonávali náležite.“ 

http://www.eca.europa.eu/
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Audítori hovoria, že doložky o preskúmaní a monitorovaní sa často využívajú, no keďže neexistujú 
spoločné definície a usmernenia platné pre všetky inštitúcie EÚ, ich obsah ani ich očakávané 
výstupy nie sú vždy jasné. Napriek tomu sa však v právnych textoch v posledných rokoch objavujú 
častejšie. V niekoľkých prípadoch, keď doložka o preskúmaní nebola zahrnutá do návrhu, vložila 
sa počas legislatívneho procesu. Audítori to považujú za pozitívny krok. 

Audítori preskúmali aj Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorého cieľom je 
odstrániť zbytočnú byrokraciu a znížiť náklady bez toho, aby sa ohrozili ciele príslušnej politiky. 
Zistili, že zmysel programu REFIT a kritériá, ktoré uplatňuje, nie sú jasné.  

Audítori predkladajú Komisii niekoľko odporúčaní, z ktorých niektoré by ďalej rozvinuli a posilnili 
systém EÚ pre spoločnú medziinštitucionálnu spoluprácu medzi Komisiou, Európskym 
parlamentom, Radou a členskými štátmi. 

Poznámky pre redaktorov 

EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu 
a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach 
predkladáme, sa zavádza do praxe. Táto vysoká miera prijatia našich odporúčaní vyzdvihuje 
prínos našej práce pre občanov EÚ. 

Osobitná správa č. 16/2018 „Preskúmanie ex post týkajúce sa právnych predpisov EÚ: dobre 
zriadený, no neúplný systém“ je k dispozícii na webovej stránke EDA (eca.europa.eu) v 23 
jazykoch EÚ. 
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