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Povzetek 
I Okvir Komisije za „boljše pravno urejanje” je sklop načel in orodij, s pomočjo katerih 
Evropska komisija oblikuje svoje politike in pripravlja zakonodajne predloge. 
Opredeljeni cilji boljšega pravnega urejanja so zagotoviti odprto in pregledno 
odločanje; državljani in deležniki lahko prispevajo v celotnem procesu oblikovanja 
politik in priprave zakonodaje; ukrepi EU temeljijo na dokazih in razumevanju učinkov; 
regulativno breme za podjetja, državljane in javne uprave pa je čim manjše. 

II Boljše pravno urejanje ne pomeni „več” ali „manj” zakonodaje EU in tudi ne 
deregulacije nekaterih področij ali njihovega uvrščanja med manj pomembna, pač pa 
pomeni zagotavljanje trdnih dokazov kot podlage za pravočasne in dobre politične 
odločitve. Boljše pravno urejanje zajema vsa področja in celoten cikel politike EU, ki 
vključujejo pripravo, sprejetje, izvajanje in uporabo zakonodaje EU. Ključna orodja 
boljšega pravnega urejanja so posvetovanje z deležniki, ocena učinka možnosti politike, 
spremljanje izvajanja in uporabe zakonodaje ter vrednotenje politik in zakonodaje EU. 
Boljše pravno urejanje je pomembno tudi za Sodišče kot zunanjega revizorja EU, saj 
dobro zasnovane politike in zakonodaja tudi pripomorejo k uspešni odgovornosti in 
javnemu revidiranju. 

III Boljše pravno urejanje je že skoraj 20 let ena ključnih značilnosti oblikovanja 
politik EU. Komisija je že leta 2002 izvedla prve ocene učinka in javna posvetovanja o 
svojih zakonodajnih predlogih. Ne dolgo tega, leta 2015, je boljše pravno urejanje 
uvrstila med svoje glavne prioritete. To se kaže v organizacijskih spremembah znotraj 
Komisije, delovnih programih, ki so na novo osredotočeni na ključne prioritete 
(„velikim zadevam veliko pozornosti”), in pooblastilu, da se boljše pravno urejanje na 
ravni EU še okrepi. Leta 2016 so Evropski parlament, Svet in Komisija podpisali 
sporazum o boljši pripravi zakonodaje, leta 2017 pa je Komisija zaključila obsežno 
posodobitev svojih smernic in zbirke orodij za boljše pravno urejanje iz leta 2015. Poleg 
tega je Komisija leta 2019 objavila rezultate svojega pregleda stanja na področju 
dotedanjega delovanja pravnega urejanja. 

IV Sodišče je od leta 2010 opravilo več revizij v zvezi z boljšim pravnim urejanjem. Ta 
pregled temelji na relevantnih rezultatih prejšnjih revizij Sodišča, mednarodne 
primerjalne analize politik za boljše pravno urejanje, ki jo je nedavno izvedla 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, analizi dokumentov, ki jih je objavila 
Komisija, ki jo je opravilo Sodišče, in akademskih raziskavah ter posvetovanjih Sodišča s 
predstavniki Evropskega parlamenta in Sveta, Odbora regij, Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora in s strokovnjaki z zadevnega področja. Sodišče želi s tem 
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pregledom, ki ni revizija, prispevati k javni razpravi o pripravi zakonodaje EU in boljšem 
pravnem urejanju v sedanjem zakonodajnem obdobju. 

V Sodišče odobrava rezultate pregleda stanja, ki ga je izvedla Komisija, in na splošno 
meni, da je Komisija opredelila ustrezna spoznanja in najpomembnejša področja, na 
katerih so možne nadaljnje izboljšave pri odločanju na podlagi dokazov. Poleg tega 
opozarja na številne ključne izzive, ki jih je treba v prihodnjih letih upoštevati pri 
pregledu pristopa boljšega pravnega urejanja v EU. 

VI Uspeh boljšega pravnega urejanja je odvisen od tega, ali bo Komisija na vseh 
področjih učinkovito, uspešno in dosledno uporabljala orodja za boljše pravno 
urejanje. Kot je potrjeno v pregledu stanja, ki ga je opravila Komisija, in pregledu, ki ga 
je opravilo Sodišče, je način uporabe nekaterih od teh orodij mogoče še izboljšati. 
Zlasti bi bilo mogoče narediti več na področjih ozaveščanja državljanov in drugih 
deležnikov v okviru postopka posvetovanja, izboljšanja dokazne podlage za odločanje 
ter spodbujanja, spremljanja in izvrševanja izvajanja in uporabe prava EU. 

VII Doseganje ciljev boljšega pravnega urejanja je odvisno tudi od uspešnega 
sodelovanja med Komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom. Zato je tako nujno, da 
sozakonodajalca ukrepata v zvezi z zavezami o boljši pripravi zakonodaje, danimi v 
medinstitucionalnem sporazumu, ki spodbujajo pregledno odločanje na podlagi 
dokazov. Sodišče v svojem pregledu poudarja, da je pomembno izogibati se nepotrebni 
zapletenosti pri sprejemanju in izvajanju zakonodajnih predlogov, v zakonodajo 
vključiti ustrezne določbe za zbiranje podatkov o uporabi politik, spodbujati udeležbo 
državljanov v ciklu politike ter zagotoviti večjo preglednost pri pripravi, sprejetju, 
izvajanju in uporabi zakonodaje EU. Poleg tega imajo nacionalni parlamenti in organi 
držav članic pomembno vlogo pri prenosu zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo ter 
spremljanju izvajanja in uporabe teh pravil na terenu. 

VIII V zaključku Sodišče izpostavlja nekaj vprašanj o nadaljnjih korakih. Sodišče je na 
podlagi rezultatov prejšnjih revizij in informacij, ki jih je pregledalo, za Komisijo, 
sozakonodajalca EU in države članice opredelilo naslednje ključne izzive, povezane z 
doseganjem ciljev boljšega pravnega urejanja v prihodnosti: 

o zagotovitev, da politike in zakonodajne pobude EU v zadostni meri temeljijo na 
kakovostnih posvetovanjih, vrednotenju in oceni učinka, 

o zagotovitev, da zakonodajni predlogi vsebujejo določbe za zbiranje zadostnih 
dokazov za podporo uspešnemu spremljanju in vrednotenju, 
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o nadaljnja poenostavitev zakonodaje EU ter spremljanje njenega izvajanja in 
uporabe v državah članicah, 

o izboljšanje preglednosti zakonodajnega postopka za državljane in druge deležnike.  
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Uvod 
01 Politike in zakonodaja Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) vplivajo na 
življenje državljanov in dejavnosti podjetij v EU. EU ima obsežen korpus zakonodaje, ki 
se nenehno razvija, da bi se v njej s sprejetjem, spremembami, razveljavitvami ali 
prenehanjem veljavnosti zakonodajnih aktov EU odražale spremembe politike. 
Komisija ima pomembno vlogo pri pripravi zakonodaje EU, spremljanju njene uporabe 
in vrednotenju rezultatov. Pristop Komisije k oblikovanju politik in pripravi zakonodaje 
se imenuje boljše pravno urejanje.  

02 Opredeljeni cilji boljšega pravnega urejanja so zagotoviti odprto in pregledno 
odločanje; državljani in deležniki lahko prispevajo v celotnem procesu oblikovanja 
politik in priprave zakonodaje; ukrepi EU temeljijo na dokazih in razumevanju učinkov; 
regulativno breme za podjetja, državljane in javne uprave pa je čim manjše. Ukrepanje 
EU bi moralo pripomoči k preprostemu, jasnemu, stabilnemu in predvidljivemu 
regulativnemu okviru za državljane in druge deležnike, hkrati pa odražati odziv na nove 
izzive in spremenjene politične prioritete. Zato je bistveno, da Komisija uspešno 
uporablja svoja načela boljšega pravnega urejanja, saj to vpliva na uspešnost politik EU 
in odgovornost EU do državljanov in drugih deležnikov.  

03 Boljše pravno urejanje zajema vsa področja in celoten cikel politike (glej sliko 1). 
Ključna orodja boljšega pravnega urejanja so posvetovanje z deležniki, ocena učinka 
možnosti politike, spremljanje izvajanja in uporabe zakonodaje ter vrednotenje politik 
in zakonodaje EU. Kakovost ocen učinka in izbranih vrednotenj pregleduje Odbor 
Komisije za regulativni nadzor, ki ga sestavljajo štirje visoki uradniki Komisije in trije 
imenovani zunanji člani. V Prilogi I – Pregled faz cikla politike ter načel, ciljev, orodij in 
postopkov boljšega pravnega urejanja – je podrobnejši pregled o tem, kako Komisija 
uporablja pristop boljšega pravnega urejanja v posameznih fazah cikla politike. 
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Slika 1 – Boljše pravno urejanje v ciklu politike 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi smernic Komisije za boljše pravno urejanje 

04 Boljše pravno urejanje je že skoraj 20 let ena ključnih značilnosti oblikovanja 
politik EU. Komisija je že leta 2002 izvedla prve ocene učinka in javna posvetovanja o 
svojih zakonodajnih predlogih1. Ne dolgo tega, leta 2015, je vzpostavila agendo EU za 
„boljše pravno urejanje za boljše rezultate”2. To je privedlo tudi do organizacijskih 
sprememb znotraj Komisije, delovnih programov, ki so na novo osredotočeni na 
ključne prioritete („velikim zadevam veliko pozornosti”), in pooblastila, da se boljše 
pravno urejanje na ravni EU še okrepi. Komisija je zlasti 13. aprila 2016 sklenila 
Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in 
Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (v nadaljnjem besedilu: 
medinstitucionalni sporazum)3 kot dopolnilo k predhodnim sporazumom in izjavam o 
boljši pripravi zakonodaje4. Skladno z medinstitucionalnim sporazumom morata 
sozakonodajalca sodelovati pri številnih ukrepih za spodbujanje preglednega odločanja 
na podlagi dokazov. Komisija je decembra 2016 objavila sporočilo z naslovom Pravo 
EU: z boljšo uporabo do boljših rezultatov5, v katerem je potrjena potreba po 
sodelovanju z državami članicami za izboljšanje izvajanja in uporabe prava EU, ki je 
predpogoj za doseganje rezultatov politike. Komisija je leta 2018 začela izvajati 
„pregled stanja” v zvezi z boljšim pravnim urejanjem in aprila 2019 objavila rezultate6. 
Sodišče je rezultate tega pregleda stanja upoštevalo kot ključno referenčno točko za 
svoj pregled. 

05 Sodišče kot neodvisni zunanji revizor EU spodbuja preglednost in odgovornost. In 
zanj kot zunanjega revizorja EU je boljše pravno urejanje pomembno, saj dobro 
zasnovane politike in zakonodaja pripomorejo tudi k uspešni odgovornosti in javnemu 
revidiranju. Od leta 2010 je Sodišče objavilo več poročil o ključnih elementih pristopa 
boljšega pravnega urejanja, ki ga uporablja Komisija, zlasti o ocenah učinka, 
vrednotenjih (naknadnih pregledih), spremljanju uporabe prava EU in javnih 

Prispevek 
deležnikov
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posvetovanjih7. Poleg tega je v več svojih poročilih o specifičnih politikah in programih 
porabe EU8 opozorilo na težave pri uporabi teh orodij. S tem pregledom želi prispevati 
k javni razpravi o pripravi zakonodaje v EU in boljšem pravnem urejanju v sedanjem 
zakonodajnem obdobju. V pregledu je predstavljen odziv Sodišča na sporočilo Komisije 
o pregledu stanja v zvezi z boljšim pravnim urejanjem in opredeljeni so ključni izzivi, ki 
jih bo Sodišče morda nadalje spremljalo v okviru prihodnjih revizij na tem področju. 
Vendar pa to ni revizijsko poročilo, temveč pregled, ki temelji predvsem na javno 
dostopnih informacijah ali gradivu, ki je bilo zbrano posebej v ta namen. 



10 

 

Obseg in pristop pregleda 
06 Pregled, ki ga je opravilo Sodišče, temelji na njegovih objavljenih poročilih, 
rezultatih pregleda stanja, ki ga je opravila Komisija, poročilih Odbora Komisije za 
regulativni nadzor in Službe Komisije za notranjo revizijo ter na akademskih objavah. 
Sodišče uporablja tudi javno dostopne informacije, za katere meni, da so zanesljive, kot 
je na primer mednarodna primerjalna analiza politik za boljše pravno urejanje, ki jo je 
leta 2018 izvedla Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)9. 
Posvetovalo se je tudi s ključnimi deležniki, da bi pridobilo njihova mnenja o delovanju 
pristopa boljšega pravnega urejanja, ki ga uporablja Komisija (glej Prilogo II – Mnenja 
ključnih deležnikov o različnih orodjih za boljše pravno urejanje). Poleg tega je skupino 
strokovnjakov s tega področja zaprosilo za povratne informacije o predhodnih 
rezultatih svojega pregleda (glej Prilogo III – Strokovnjaki, s katerimi se je Sodišče 
posvetovalo v zvezi s tem pregledom).  

07 Informacije v tem pregledu so predstavljene na podlagi strukture sporočila 
Komisije, v katerem so navedeni rezultati njenega pregleda stanja, in sicer: 

o splošna spoznanja Komisije pri izvajanju dejavnosti za boljše pravno urejanje, 

o udeležba javnosti pri oblikovanju politik,  

o dokazi za oblikovanje politik, 

o korpus zakonodaje EU ter  

o medinstitucionalno sodelovanje pri pripravi zakonodaje.  

V vsakem od teh oddelkov je najprej v okviru pojasnjeno, katere so ključne točke in 
področja, ki bi jih bilo mogoče izboljšati. Ti so nato v odstavkih, ki sledijo, podrobneje 
predstavljeni. Pregled se zaključi s sklepnimi pripombami o nadaljnjih korakih. Sodišče 
je pri pregledu upoštevalo informacije, ki so bile na voljo do februarja 2020. 
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Pristop boljšega pravnega urejanja, ki 
ga uporablja Komisija 

Splošna spoznanja Komisije 

Okvir 1 

Komisija je opredelila več splošnih spoznanj, pridobljenih pri pregledu stanja na 
podlagi javnih in ciljno usmerjenih posvetovanj (npr. z uslužbenci Komisije ali 
medinstitucionalnimi partnerji), primerjave z regulativnimi politikami razvitih 
držav, ki jo je pripravila OECD, in pregleda akademske literature. Med temi 
spoznanji je bilo, da še vedno obstaja trdna utemeljitev za nadaljnjo uporabo 
boljšega pravnega urejanja, da bi se orodja za boljše pravno urejanje lahko 
učinkoviteje uporabljala, ne da bi bil pri tem ogrožen njihov namen, in da so za 
dosego ciljev boljšega pravnega urejanja potrebna „skupna prizadevanja” z 
drugimi institucijami EU in državami članicami.  

Na splošno je Komisija v pregledu stanja opredelila spoznanja in najpomembnejša 
področja, na katerih bi bilo mogoče dodatno izboljšati odločanje na podlagi 
dokazov. V njem je zlasti opredelila, da obstajajo možnosti za nadaljnje izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti ključnih dejavnosti za boljše pravno urejanje (tj. 
posvetovanj, ocen učinka in vrednotenj).  

Sodišče se strinja tudi s tem, da morajo imeti druge institucije EU in države članice 
pomembno vlogo pri oblikovanju in izvajanju politik EU. Brez njihovih uspešnih 
prispevkov ciljev boljšega pravnega urejanja ni mogoče doseči. 

08 Boljše pravno urejanje ne pomeni „več” ali „manj” zakonodaje EU in tudi ne 
deregulacije nekaterih področij ali njihovega uvrščanja med manj pomembna, pač pa 
pomeni zagotavljanje trdnih dokazov kot podlage za pravočasne in dobre politične 
odločitve. Glede na načelo subsidiarnosti je treba tudi dokazati, da politike in programi 
EU prinašajo dodano vrednost10. Poleg tega uspešno izvajanje pristopa boljšega 
pravnega urejanja prav tako vodi k večji preglednosti in odgovornosti, ki sta potrebni 
za spodbujanje zaupanja državljanov v pripravo zakonodaje EU. Glede na navedeno 
Sodišče meni, da še vedno obstaja trdna utemeljitev za boljše pravno urejanje. 

09 Komisija v pregledu stanja meni, da bi se lahko učinkovitost in uspešnost 
dejavnosti za boljše pravno urejanje še izboljšali11. Komisija bi morala zlasti zmanjšati 
število izjem pri splošnih pravilih o potrebi po javnih posvetovanjih, oceni učinka in 
vrednotenju. Trenutno se za četrtino zakonodajnih predlogov ne opravijo ocene učinka 
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(za dodatne podrobnosti glej odstavka 17 in 18) in za manj kot tretjino ocen učinka so 
se upoštevala ustrezno pripravljena in pravilno uporabljena vrednotenja (glej 
odstavek 20). 

10 Druge institucije EU in države članice morajo imeti pomembno vlogo pri 
oblikovanju in izvajanju politik in programov EU, zato je njihova zavezanost uspešnemu 
izvajanju boljšega pravnega urejanja tako bistvena. Za dosego ciljev boljšega pravnega 
urejanja je potrebno zlasti uspešno sodelovanje med Komisijo in sozakonodajalcema 
EU (tj. Evropskim parlamentom in Svetom). Ti se morajo izogibati nepotrebni 
zapletenosti zakonodaje, določiti pravne zahteve glede zbiranja informacij, potrebnih 
za vrednotenja in ocene učinka, ki temeljijo na dejstvih, opraviti ocene učinka pred 
bistvenimi spremembami zakonodajnih predlogov Komisije in spodbujati večjo 
udeležbo javnosti v postopku priprave zakonodaje EU. Poleg tega imajo nacionalni 
parlamenti in organi držav članic pomembno vlogo pri prenosu zakonodaje EU v 
nacionalno zakonodajo ter spremljanju izvajanja in uporabe teh pravil na terenu.  

11 Revizije Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja EU prav tako prispevajo k 
doseganju ciljev boljšega pravnega urejanja, in sicer z opažanji in zaključki ter 
priporočili o tem, ali in kako bi bilo mogoče uspešneje, učinkoviteje in gospodarneje 
izvajati politike in programe EU. V zvezi s tem Sodišče ugotavlja, da se je Komisija pri 
oblikovanju svojih spoznanj na podlagi pregleda stanja sklicevala na njegovo delo, na 
primer na Posebno poročilo št. 16/2018 o naknadnih pregledih.  
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Udeležba javnosti pri oblikovanju politik 

Okvir 2 

Državljani in drugi deležniki lahko sodelujejo pri oblikovanju politik EU v okviru 
postopkov posvetovanja, ki jih začne Komisija. Lahko tudi pozovejo Komisijo, naj v 
okviru evropske državljanske pobude predlaga nove zakonodajne akte. 

V Posebnem poročilu Sodišča št. 14/2019 o javnih posvetovanjih je bilo 
ugotovljeno, da okvir Komisije za javna posvetovanja izpolnjuje visoke standarde 
ter da sta bila priprava in izvajanje pregledanih javnih posvetovanj zadovoljiva. 

Na podlagi kazalnikov OECD za regulativno politiko in upravljanje je Komisija 
leta 2018 za sodelovanje deležnikov dosegla najvišjo oceno12. 

Toda Sodišče meni, da še obstajajo izzivi za nadaljnje izboljšanje: 

o dejavnosti ozaveščanja v okviru javnih posvetovanjih, in sicer z boljšo ciljno 
usmerjenostjo v državljane, komunikacijskimi ukrepi za spodbujanje večje 
udeležbe in merili za jezikovno ureditev za zagotovitev, da se ključni 
dokumenti prevedejo v kolikor jezikov je izvedljivo in ustrezno,  

o poročanja o nadaljnjem spremljanju rezultatov javnih posvetovanj ter 

o sodelovanja državljanov pri sprožitvi zakonodajnih predlogov v okviru 
evropske državljanske pobude.  

12 Sodišče je v Posebnem poročilu št. 14/2019 o javnih posvetovanjih izpostavilo 
posebna vprašanja, povezana z dejavnostmi ozaveščanja za spodbujanje večje 
udeležbe. V strategijah posvetovanja, v katerih so bili pojasnjeni obseg in cilji 
posvetovanj, deležniki, v katere naj bi bila posvetovanja ciljno usmerjena, in 
načrtovane dejavnosti posvetovanja ter časovni razpored in jezikovne ureditve, so bile 
ugotovljene pomanjkljivosti. Sodišče je zlasti ugotovilo, da je Komisija za te dejavnosti 
posvetovanja določila le splošne cilje in ni vedno opredelila ciljnih deležnikov13.  

13 Poleg tega je bil pri tretjini analiziranih primerov časovni načrt za obveščanje 
deležnikov o posebnem namenu in predvideni uporabi objavljen manj kot štiri tedne 
pred začetkom javnih posvetovanj14. Sodišče je prišlo do zaključka, da je treba razširiti 
obveščanje o dejavnostih posvetovanja, da se doseže večja prepoznavnost in omogoči 
sodelovanje več ljudi15. Komisija je priznala, da deležniki malo poznajo priložnosti za 
sodelovanje v dejavnostih oblikovanja politik in posvetovanja16. Komisija je sprejela 
tudi priporočilo Sodišča, naj za sodelovanje s ključnimi deležniki na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni okrepi sodelovanje svojih predstavništev v državah članicah. 
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Hkrati je glede na posledice za vire poudarila, da je treba dejavnosti ozaveščanja 
prilagoditi pomembnosti posamezne pobude17.  

14 Poleg tega je Sodišče priporočilo, naj se ključni posvetovalni dokumenti za vse 
prednostne pobude in pobude v splošnem javnem interesu prevedejo v vse uradne 
jezike. Komisija je to priporočilo delno sprejela, ker meni, da bi to pomenilo precejšen 
pritisk na njene vire in povzročilo zamudo v procesu oblikovanja politik18. Kot navaja 
Komisija, so bili leta 2018 vsi vprašalniki v okviru javnih posvetovanj na voljo v vsaj 
dveh jezikih, 71 % pa jih je bilo prevedenih v vse uradne jezike (razen v irščino)19. Toda 
Sodišče je ugotovilo, da bi bilo mogoče še bolj pojasniti merila, ki se uporabljajo za 
odločanje o tem, ali naj se posvetovalni dokumenti prevedejo v vse uradne jezike, s 
čimer se zagotovi, da so pobude v splošnem javnem interesu dostopne vsem 
državljanom EU20. 

15 Poleg tega je Sodišče ugotovilo slabosti pri poročanju Komisije o nadaljnjem 
spremljanju javnih posvetovanj. Odkrilo je predvsem primere, v katerih Komisija ni 
jasno pojasnila povezave med prispevkom anketirancev in možnostmi, predstavljenimi 
v zakonodajnem predlogu21. S tem povezani problemi so bili ugotovljeni tudi v 
pregledu stanja, ki ga je opravila Komisija. Na splošno je bilo skoraj 40 % anketirancev, 
ki so sodelovali v javnih posvetovanjih, nezadovoljnih s poročanjem o rezultatih javnih 
posvetovanj22. 

16 Evropska državljanska pobuda23 omogoča državljanom, da Komisijo neposredno 
zaprosijo za začetek regulativnega ukrepa. V uredbi o evropski državljanski pobudi se 
ne zahteva, da Komisija predloži zakonodajni predlog. Komisija sama odloči o tem, ali 
bo na podlagi pobude ukrepala. Od uvedbe pobude leta 2012 do sredine leta 2019 so 
štiri od 64 prijavljenih evropskih državljanskih pobud dobile potrebno podporo vsaj 
enega milijona državljanov EU (glej sliko 2)24. V dveh od teh štirih primerov je nato 
Komisija predložila zakonodajni predlog25. V nekem drugem primeru je Komisija 
predlagala sklop nezakonodajnih nadaljnjih ukrepov. V četrtem primeru se je Komisija 
odločila, da ne bo predložila zakonodajnega predloga, ker je menila, da je obstoječi 
pravni okvir ustrezen. Evropski parlament in Svet sta leta 2019 na podlagi predloga 
Komisije sprejela revidirano uredbo o evropski državljanski pobudi, da bi spodbudila 
sodelovanje in olajšala organizacijo pobud. Nova pravila zagotavljajo boljšo tehnično 
pomoč skupinam organizatorjev in državam članicam omogočajo, da znižajo najnižjo 
starost udeležencev na 16 let. Ta pravila so začela veljati v začetku leta 202026. 
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Slika 2 – Evropske državljanske pobude 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije (spletišče evropske državljanske pobude) 

Prijavljene pobude in zadostna podpora
Prijavljene pobude, vendar brez zadostne podpore
Umaknjene pobude
Tekoče pobude
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Dokazi za oblikovanje politik 

Okvir 3 

Komisija izraz „ocena učinka” uporablja za predhodno oceno možnosti politike, 
izraz „vrednotenja” pa za naknadno oceno učinkov izvajanja politike27. Za predloge 
večjih programov porabe, za katere ni potrebna ocena učinka, Komisija izvaja tudi 
„predhodna vrednotenja”. Ocene učinka in vrednotenja upravlja generalni 
direktorat Komisije, ki je odgovoren za zadevno politiko, zakonodajni akt ali 
program porabe. Za zagotavljanje nadzora kakovosti ocen učinka in vrednotenj je 
Komisija ustanovila Odbor za regulativni nadzor. 

Na podlagi kazalnikov OECD za regulativno politiko in upravljanje je bila Komisija 
leta 2018 uvrščena na tretje mesto28 za oceno učinka29 in na četrto30 za naknadno 
vrednotenje primarne zakonodaje. 

V Posebnem poročilu Sodišča št. 16/2018 o naknadnih pregledih31 je bilo 
ugotovljeno, da je Komisija zasnovala sistem vrednotenja, ki se je kot celota 
dobro upravljal, njegova kakovost pa se je kontrolirala32.  

Sodišče je v letnem poročilu za leto 201333 spremljalo izvajanje priporočil iz 
Posebnega poročilo št. 3/2010 o ocenah učinka34, v katerem je bilo ugotovljeno, 
da je Komisija zagotovila, da so ocene učinka postale sestavni del oblikovanja 
politike, in da jih je uporabljala za boljše pripravljanje svojih zakonodajnih 
pobud. Toda Sodišče meni, da še obstajajo izzivi za nadaljnje izboljšanje: 

o zajetja pomembnih pobud z ocenami učinka, vključno s programi in 
dejavnostmi s precejšnjo porabo proračunskih sredstev,  

o vidikov kakovosti ocen učinka,  

o kakovosti in pravočasne razpoložljivosti vrednotenj,  

o pooblastil Odbora za regulativni nadzor. 

17 Praviloma bi morala Komisija pripraviti oceno učinka za vse predloge v delovnem 
programu Komisije. Komisija je v pregledu stanja poročala, da med letoma 2015 
in 2018 za 19,5 % predlogov v njenem delovnem programu v skladu z zahtevami 
boljšega pravnega urejanja ni bilo treba pripraviti ocene učinka in da so bile za 
nadaljnjih 8,5 % predlogov odobrene izjeme (npr. zaradi posebne nujnosti). V 7 % 
primerov odsotnost ocene učinka ni bila javno utemeljena35. Vendar podrobna analiza, 
navedena v pregledu stanja, kaže, da je bila v dveh tretjinah analiziranih primerov 
zadostnost ali ustreznost pojasnil dvomljiva36. Evropski parlament je obžaloval, da se 
ocene učinka za predloge Komisije pogosto ne pripravijo, tudi za tiste, ki so navedeni v 
delovnem programu Komisije37. Deležniki so predlagali pogostejšo pripravo ocen 
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učinka z uvedbo manj strogih postopkov za nujne primere ali za predloge z manj 
bistvenimi učinki38. 

18 V skladu s finančno uredbo bi bilo treba za predloge programov in dejavnosti s 
precejšnjo porabo proračunskih sredstev pripraviti tudi predhodna vrednotenja39. 
Kadar se pričakuje, da bo imel program ali dejavnost bistvene ekonomske, okoljske ali 
socialne učinke, je to vrednotenje lahko v obliki ocene učinka. V tem primeru mora 
Komisija preučiti tudi več možnosti za izvajanje. Sodišče meni, da bi bilo treba za vse 
večje programe porabe narediti oceno učinka ali predhodno vrednotenje40. 

19 Od leta 2002 je bil eden glavnih izzivov za kakovost ocen učinka to, kako 
količinsko opredeliti stroške in koristi različnih možnosti41. Sodišče je v več svojih 
poznejših poročilih ugotovilo pomanjkljivosti v zvezi z razpoložljivostjo podatkov ter 
količinsko opredelitvijo in določanjem denarne vrednosti učinkov42. Odbor za 
regulativni nadzor je ugotovil, da je Komisija sicer izboljševala količinsko opredelitev, 
vendar so bili stroški in koristi le v četrtini ocen učinka v celoti količinsko opredeljeni43. 
Navedel je tudi, da sta bila dva od desetih analiziranih elementov kakovosti še vedno 
pod sprejemljivo ravnjo, in sicer tudi po tem, ko so službe Komisije svoje ocene učinka 
spremenile glede na nadzor kakovosti, ki ga je opravil Odbor za regulativni nadzor, 
preden so jih predložile v posvetovanje med službami (glej sliko 3). Leta 2016 je Odbor 
za regulativni nadzor uvedel oceno „pozitivno s pridržki” za ocene učinka, ki jih po 
njegovem mnenju ni treba ponovno predložiti Odboru za regulativni nadzor. Vendar je 
bilo za ocene učinka s to novo oceno manj verjetno, da bi se izboljšale kot tiste, ki so 
prejele negativno mnenje in jih je bilo treba ponovno predložiti Odboru za regulativni 
nadzor44. 
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Slika 3 – Povprečna kakovost ocen učinka v letu 2018 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi letnega poročila za leto 2018 Odbora za regulativni nadzor, 
poglavje 1.2 

20 Naknadna vrednotenja, ki jih opravlja Komisija, so sredstvo za ocenjevanje 
smotrnosti politik EU in tudi zagotavljajo pomemben prispevek k nadaljnjemu razvoju 
politik. Komisija se je leta 2013 zavezala, da bo ovrednotila izvajanje obstoječe 
zakonodaje, preden bo pripravila ocene učinka za nove zakonodajne predloge (načelo 
„najprej ovrednoti”)45. Vendar je analiza Odbora za regulativni nadzor pokazala, da je 
manj kot tretjina ocen učinka temeljila na ustrezno pripravljenih in pravilno 
uporabljenih vrednotenjih46. Največji problem, ki je vplival na kakovost vrednotenj, je 
bilo pomanjkanje ustreznih podatkov za količinsko opredelitev učinkov47. Sodišče je v 
svojih poročilih večkrat odkrilo pomanjkljivosti v zvezi z razpoložljivostjo podatkov za 
oceno smotrnosti48. Kot je navedel Odbor za regulativni nadzor, v poročilih o 
vrednotenju zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov pogosto ni bilo mogoče odgovoriti 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rsb_report_2018_en.pdf
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na vprašanja v zvezi z vrednotenjem49. Zaradi tega so se tudi zmanjšale možnosti, da 
generalni direktorati Komisije izboljšajo poročila o vrednotenju in s tem obravnavajo 
pomisleke Odbora za regulativni nadzor (glej sliko 4). 

Slika 4 – Generalni direktorati Komisije so pogosto menili, da je težko 
izboljšati poročila o vrednotenjih z upoštevanjem pomislekov Odbora za 
regulativni nadzor 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi letnega poročila za leto 2018 Odbora za regulativni nadzor, 
poglavje 3.5. 

21 Odbor za regulativni nadzor ima pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti 
dokazne podlage za oblikovanje politik. Odbor sestavljajo štirje visoki uradniki Komisije 
in trije imenovani zunanji člani. Njegova pooblastila so bila v primerjavi s pooblastili 
njegovega predhodnika, Odbora za oceno učinka, razširjena, tako da zajemajo pregled 
izbranih vrednotenj. Vendar pa so bila glede na pregled stanja, ki ga je opravila 
Komisija, mnenja anketirancev o nepristranskosti Odbora za regulativni nadzor 
enakomerno porazdeljena50. Anketiranci, ki so izrazili zaskrbljenost, so med drugim 
opozarjali na to, da so člani odbora večinoma uradniki Komisije. Nekateri anketiranci so 
predlagali, da naj bi se pooblastila Odbora za regulativni nadzor še razširila, tako da bi 
vključevala še naslednje tri dejavnosti: potrjevanje obrazložitev Komisije za to, ker ni 
pripravila ocen učinka za pomembnejše pobude51, preučevanje skladnosti med 
možnostmi, obravnavanimi v oceni učinka, in tistimi iz zakonodajnega predloga52 ter 
kontroliranje kakovosti večjega deleža opravljenih vrednotenj (glej sliko 5)53. 
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Slika 5 – Vrednotenja, ki jih je pregledal Odbor za regulativni nadzor 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije (o pripravljenih vrednotenjih54 in 
vrednotenjih, ki jih je pregledal Odbor za regulativni nadzor55)  

Korpus zakonodaje EU  

Okvir 4 

Korpus zakonodaje EU se nenehno spreminja, saj se sprejemajo predlogi uredb, 
direktiv in sklepov, obstoječi zakonodajni akti pa se spreminjajo, razveljavljajo ali 
prenehajo veljati.  

Komisija je v svojih delovnih programih za obdobje 2015–2019 načrtovala manj 
zakonodajnih pobud kot v prejšnjih letih in povečala njihovo stopnjo izvajanja. 
Uporabila je tudi program REFIT in platformo za usmerjanje prizadevanj, da bi 
zakonodaja EU še naprej „ustrezala svojemu namenu”.  

Analiza Sodišča kaže, da je Junckerjeva Komisija predstavila manj pomembnih 
zakonodajnih pobud kot njena predhodnica, vendar se je stopnja izvajanja 
povečala. Na splošno je korpus zakonodaje EU med letoma 1999 in 2019 ostal 
nespremenjen. Spremljanje izvajanja in uporabe prava EU v državah članicah pa za 
Komisijo še vedno pomeni izziv.  

Sodišče meni, da še vedno obstajajo izzivi, da se: 

o dodatno pojasni vloga pobude REFIT kot sestavnega dela pristopa boljšega 
pravnega urejanja, ki ga uporablja Komisija, 

o poenostavi zakonodaja EU, ne da bi se pri tem povečala tveganja za skladnost 
in smotrnost, 

o zagotovijo smernice za države članice o tem, kako poenostaviti pravila in 
preprečiti nepotrebno zapletena in/ali obremenjujoča pravila, 

o bolje spremljata in izvršujeta izvajanje in uporaba prava EU. 

Vrednotenja 
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22 Junckerjeva Komisija je znatno zmanjšala število pomembnih zakonodajnih 
predlogov („prednostne pobude”). Komisija je v svojih delovnih programih za leta 2015 
do 2019 načrtovala 108 prednostnih pobud, kar je 62 % manj od 290 prednostnih 
pobud za delovne programe za leta 2010 do 2014. Hkrati se je med letoma 2011 
in 2017 stopnja izvajanja novih pobud (tj. delež predlogov Komisije, ki sta jih sprejela 
Evropski parlament in Svet) stalno povečevala (glej sliko 6). Na splošno je korpus 
zakonodaje EU med letoma 1999 in 2019 ostal nespremenjen, saj skupno število uredb 
in direktiv, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet, okvirno ustreza številu uredb 
in direktiv, ki so bile razveljavljene ali so prenehale veljati (glej Prilogo IV – Zakonodajni 
predlogi, sprejeti in razveljavljeni zakonodajni akti in zakonodajni akti, ki so prenehali 
veljati, in Prilogo V – Sprejeti zakonodajni akti po letih in področjih). Obenem se je 
povprečno število strani zakonodajnih aktov EU, sprejetih v okviru 8. obdobja 
Evropskega parlamenta (2014–2019), nekoliko povečalo, in sicer za 4,4 % v primerjavi s 
7. obdobjem Evropskega parlamenta (2009–2014)56. 

Slika 6 – Načrtovanih manj prednostnih pobud, večji delež izvedenih 

 
Opomba: Stopnja izvajanja vključuje prednostne pobude, ki so bile delno (glej dokument Komisije 
Annual Activity Report 2018 - Secretariat General, str. 7) ali v celoti izvedene. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi delovnih programov Komisije za obdobje 2010–2019 in letnih 
poročil Komisije o dejavnostih za obdobje 2013–2018 

23 Eden ključnih ciljev Junckerjeve Komisije je bila poenostavitev zakonodaje EU in 
zmanjšanje bremena za podjetja in državljane57. Komisija je kot del svojih prizadevanj 
za zagotovitev, da zakonodajni instrumenti EU ustrezajo svojemu namenu, leta 2012 
uvedla program REFIT in leta 2015 platformo REFIT. Prek platforme REFIT je pozivala k 
predložitvi predlogov za zmanjšanje bremen, ki izhajajo iz zakonodaje EU in njenega 
izvajanja v državah članicah, ter te predloge zbirala in ocenjevala58. Sodišče je v 
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Stopnja izvajanja načrtovanih prednostnih pobud
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sg_aar_2018_final.pdf
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Posebnem poročilu št. 16/2018 o naknadnih pregledih ugotovilo, da je bila utemeljitev 
programa REFIT nejasna, tako kot tudi merila, na podlagi katerih so posamezne pobude 
dobile oznako REFIT. Poleg tega je priporočilo, naj se Komisija izogiba dojemanju, da je 
REFIT na nek način ločen od standardnega cikla boljšega pravnega urejanja. V tem 
kontekstu je bilo v pregledu stanja, ki ga je opravila Komisija, potrjeno, da program 
REFIT ni prepoznaven59.  

24 Sodišče sicer v celoti podpira cilj Komisije, da se poenostavi zakonodaja in 
zmanjšajo bremena, vendar je treba zagotoviti, da se to naredi na ustrezen način. V 
Mnenju št. 6/2018 o uredbi o skupnih določbah je Sodišče navedlo primere, v katerih 
bi se lahko zaradi poenostavitve zmanjšala jasnost za upravičence in javne uprave in 
oslabili mehanizmi, uvedeni za doseganje rezultatov. Poleg tega je poudarilo, da bi bilo 
treba s poenostavitvijo odpraviti nepotrebna pravila ali postopke in ne zgolj 
konsolidirati obstoječih pravilnikov. V Mnenju št. 7/2018 o skupni kmetijski politiki je 
na primer ugotovilo, da ni jasno, ali bi zmanjšanje števila predpisov privedlo do 
poenostavitve, saj bi v drugih pogledih politika postala bolj zapletena60. 

25 Do zapletenosti zakonodaje in bremen za podjetja in državljane lahko pride tudi, 
kadar države članice izvajajo direktive EU. Med političnimi, pravnimi in ustavnimi 
ureditvami držav članic so velike razlike, ki vplivajo na način izvajanja prava EU v praksi. 
Precejšnje razlike med državami članicami obstajajo tudi pri številu in obsegu 
nacionalnih izvedbenih ukrepov za dano direktivo EU. Pri pregledu izvajanja prava EU 
v praksi, ki ga je izvedlo Sodišče, je bilo ugotovljeno, da obstaja povezava med številom 
nacionalnih izvedbenih ukrepov in številom postopkov za ugotavljanje kršitev, ki jih je 
sprožila Komisija61. Države članice sicer priznavajo, da lahko nacionalni izvedbeni 
ukrepi vključujejo zahteve, ki presegajo zahteve dane direktive (kar pogosto 
imenujemo „čezmerno prenašanje”), vendar pa teh primerov ne opredeljujejo rade v 
razpoložljivi podatkovni zbirki EU62. V tem kontekstu Sodišče opozarja, da so države 
članice v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje iz leta 2016 
pozvane, naj te dodatke opredelijo bodisi v aktih za prenos zakonodaje bodisi v s tem 
povezanih dokumentih. Doslej sta uradna obvestila o tem v podatkovno zbirko 
predložili le dve državi članici.  

26 Institucije EU in države članice so se strinjale, da morajo nacionalni organi, kadar 
je to upravičeno, pri obveščanju Komisije o nacionalnih ukrepih za prenos zakonodaje 
predložiti obrazložitvene dokumente, v katerih je navedeno, kako so bile direktive 
prenesene v njihovo zakonodajo63. Sodišče je poudarilo, da bi države članice lahko 
zagotovile več obrazložitvenih dokumentov, ki bi bili lahko tudi boljši64, Komisija pa se 
je strinjala, da bo z državami članicami dodatno preučila koristi zagotavljanja smernic 
za pripravo in predložitev obrazložitvenih dokumentov65. Sodišče je v več svojih 
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poročilih poudarilo, kako so pomanjkljivosti v zvezi z doslednim prenosom in uporabo 
zakonodaje EU v državah članicah vplivale na smotrnost politik in programov EU66.  

27 Stalno visoko število postopkov za ugotavljanje kršitev kaže, da sta pravočasno in 
pravilno izvajanje in uporaba prava EU v državah članicah še vedno velik izziv (glej 
sliko 7). To je poudaril tudi Evropski parlament67.  

Slika 7 – Število novih in odprtih primerov ugotavljanja kršitev 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi letnih poročil Komisije o spremljanju uporabe prava Unije in 
izvlečka iz podatkovne zbirke Komisije o kršitvah (za nove primere kršitev za obdobje 2010–2012) 

28 Sodišče je v svojem pregledu izvajanja prava EU v praksi iz leta 2018 analiziralo 
naravo tega izziva in pozvalo Komisijo, naj razmisli o nadaljnji krepitvi svojih 
prizadevanj za spremljanje in uveljavljanje uporabe prava EU, med drugim z: 

o uporabo proračuna EU za to, da bi pomagala zagotoviti izvajanje prava EU v 
državah članicah68, 

o oblikovanjem opredeljenih prednostnih nalog glede uveljavljanja in referenčnih 
meril za obravnavanje primerov kršitev v splošen okvir za upravljanje nadzornih 
dejavnosti. 
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Medinstitucionalno sodelovanje pri pripravi zakonodaje 

Okvir 5 

Kakovost zakonodaje EU je v glavnem odvisna od dobrega medinstitucionalnega 
sodelovanja. 

V Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje, sklenjenem 
13. aprila 2016, so se Evropski parlament, Svet in Komisija zavezali h kar največji 
preglednosti zakonodajnega postopka, da bi državljani ohranili zaupanje v 
zakonodajni postopek EU.  

Vendar številne zaveze še niso bile uresničene. 

Sodišče meni, da še obstajajo izzivi za nadaljnje izboljšanje: 

o ocene sprememb zakonodajnih predlogov Komisije med postopkom, ki jih 
pripravita sozakonodajalca, 

o preglednosti nekaterih vidikov zakonodajnega postopka (npr. „trialoga” in 
„lobiranja”).  

29 Svet in Parlament morata skladno z medinstitucionalnim sporazumom opraviti 
oceno učinka pri „bistvenih” spremembah predlogov Komisije, če menita, da je to za 
zakonodajni postopek primerno in nujno69. Vendar pa dogovorjena opredelitev 
„bistvene” spremembe ne obstaja. V skladu z medinstitucionalnim sporazumom se 
lahko vsaka institucija sama odloči, ali je sprememba bistvena. Svet še ni pripravil ocen 
svojih sprememb, Evropski parlament pa je v okviru svojega Generalnega direktorata 
za parlamentarne raziskovalne storitve (EPRS) od leta 2016 objavil tri take ocene. 
Večina dela EPRS v zvezi z ocenami učinka se nanaša na ocenjevanje kakovosti ocen 
učinka Komisije (142 zadev od leta 2016)70. Sodišče meni, da je izpolnjevanje zavez iz 
medinstitucionalnega sporazuma, katerih končni cilj je izogibanje vrzelim in 
prekrivanjem dejavnosti sozakonodajalcev v zvezi z oceno učinka za podporo odločanju 
na podlagi dokazov, še vedno izziv.  

30 Zakonodajni postopek EU je že precej pregleden, saj lahko državljani in drugi 
deležniki na številnih javnih spletiščih vsaj do neke mere spremljajo napredek v zvezi z 
zakonodajnimi predlogi. Poleg tega so se v medinstitucionalnem sporazumu iz 
leta 2016 vse tri institucije dogovorile o vzpostavitvi skupne javne podatkovne zbirke o 
stanju vseh zakonodajnih zadev71. Ta podatkovna zbirka je še v fazi razvoja. Toda kot je 
določeno v medinstitucionalnem sporazumu, je bil decembra 2017 vzpostavljen skupni 
register delegiranih aktov72, ki državljanom omogoča dostop do različnih faz v 
življenjskem ciklu delegiranih aktov73. 
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31 Komisija meni, da vprašanji v zvezi s trialogi in javnim registrom za „zastopnike 
interesov” kot okvir za zbiranje dokazov za odločanje nista vključeni v boljše pravno 
urejanje. Kljub temu je Sodišče pri pregledu dokazil, na katerih temelji pregled stanja, 
ki ga je opravila Komisija, opazilo pomisleke deležnikov74 glede pomanjkanja 
preglednosti v pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o 
zakonodajnih besedilih, ko se ti sprejemajo (tj. v „trialogih”75). Leta 2016 je evropski 
varuh človekovih pravic pozval k objavi koledarja trialogov s povzetkom dnevnih redov 
sestankov in zaporednih različic „dokumenta s štirimi stolpci”, ki bi prikazoval začetna 
stališča navedenih treh institucij in kompromisno besedilo, kakor se je razvijalo med 
razpravami76. Dostop do zaporednih različic takega dokumenta s štirimi stolpci bi 
omogočil, da bi javnost bolje razumela, kako je prišlo do končnega besedila. Komisija je 
v odgovoru varuhu človekovih pravic potrdila, da ne bo nasprotovala objavi teh 
informacij77. Vendar pa je za to potrebno soglasje obeh sozakonodajalcev. 

32 Sodišče Evropske unije je leta 2018 razsodilo, da za tovrstna začasna 
kompromisna besedila ni mogoče priznati nobene splošne domneve nerazkritja78. Ta 
sodba pomeni, da bi morale biti take informacije praviloma na voljo javnosti79. Vendar 
se „dokumenti s štirimi stolpci” doslej niso redno objavljali. Objava tovrstnih informacij 
o spremembah zakonodajnega predloga Komisije, ki jih zahtevata Evropski parlament 
in Svet, bi pripomogla k izboljšanju javne odgovornosti za sprejete odločitve. 

33 Poleg tega Sodišče ugotavlja, da sta Evropski parlament in Komisija od leta 2011 
skupaj vodila javni register za „zastopnike interesov” (tj. lobiste) in da je Svet od 
leta 2014 v sedanjem sistemu opazovalec80. Komisija je 28. septembra 2016 
predstavila predlog novega medinstitucionalnega sporazuma o obveznem registru za 
preglednost, ki vključuje Evropski parlament, Svet in Komisijo. Namen predloga je bil 
okrepiti okvir za stike z lobisti in zagotoviti, da bi bila srečanja z lobisti možna le ob 
njihovi registraciji. O predlogu obveznega medinstitucionalnega registra za preglednost 
še ni bil dosežen končni dogovor81. 
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Sklepne pripombe o nadaljnjih korakih 
34 Komisija je pregledala, kako dobro delujejo različna orodja in postopki za boljše 
pravno urejanje, opredelila spoznanja in potrdila priložnosti za nadaljnje izboljšanje. 
Sodišče je na podlagi rezultatov prejšnjih revizij in informacij, ki jih je pregledalo, za 
Komisijo, sozakonodajalca EU in države članice opredelilo naslednje ključne izzive, 
povezane z doseganjem ciljev boljšega pravnega urejanja v prihodnosti: 

o zagotovitev, da politike in zakonodajne pobude EU v zadostni meri temeljijo na 
kakovostnih posvetovanjih, vrednotenju in oceni učinka, 

o zagotovitev, da zakonodajni predlogi vsebujejo določbe za zbiranje zadostnih 
dokazov za podporo uspešnemu spremljanju in vrednotenju,  

o nadaljnja poenostavitev zakonodaje EU ter spremljanje njenega izvajanja in 
uporabe v državah članicah, 

o izboljšanje preglednosti zakonodajnega postopka za državljane in druge deležnike. 
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Priloge 

Priloga I – Pregled faz cikla politike ter načel, ciljev, orodij in 
postopkov boljšega pravnega urejanja82 
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Prispevek 
deležnikov

Ključni koraki in zahteve za 
posvetovanje z deležniki

Posvetovanje z deležniki je pomemben 
instrument pri zbiranju informacij za 
oblikovanje politik na podlagi dokazov. 
Mnenja deležnikov, praktične izkušnje 
in podatki pripomorejo k zagotovitvi 
kakovostnejših in verodostojnejših 
političnih pobud, vrednotenj in 
preverjanj ustreznosti. Komisija že v 
začetni fazi objavi podrobne 
informacije o ciljih zadevne pobude in o 
dejavnostih posvetovanja, ki so na voljo 
na njenem spletnem portalu „Povejte 
svoje mnenje“, na katerem je mogoče 
dati tudi povratne informacije.

Politično potrjevanje ter javna in ciljno 
usmerjena posvetovanja
Za vsako pobudo in vrednotenje je treba oblikovati strategijo 
posvetovanja. 

V strategiji bi morala biti opisana jezikovna pokritost 
dejavnosti posvetovanja. Zajemati bi morala tudi ciljno 
usmerjene dejavnosti posvetovanja in javno posvetovanje (za 
ocene učinka, vrednotenja, preverjanja ustreznosti, zelene 
knjige).

Javna posvetovanja o prednostnih pobudah morajo biti na 
voljo v vseh uradnih jezikih EU. Vsa druga javna posvetovanja 
morajo biti na voljo vsaj v angleškem, francoskem in 
nemškem jeziku.  Za posvetovanja o pobudah v splošnem 
javnem interesu je treba zagotoviti dodatne prevode, ki jih je 
treba utemeljiti v strategiji posvetovanja.

Medsektorska skupina
Vodilni generalni direktorat (ali Generalni sekretariat, če gre 
za pomembne pobude) ustanovi medsektorsko skupino in 
zainteresirane službe povabi k sodelovanju.

Kadar je potrebna medsektorska skupina, ta razpravlja o 
strategiji posvetovanja z deležniki in posvetovalnih 
dokumentih ter to strategijo in dokumente dokončno 
oblikuje. Če medsektorske skupine ni, dokumente in 
strategijo dokončno oblikuje vodilni generalni direktorat 
skupaj z Generalnim sekretariatom.

Izvajanje dejavnosti posvetovanja
Vodilni generalni direktorat izvaja strategijo posvetovanja.

Ko Generalni sekretariat to odobri, se javna posvetovanja 
objavijo na portalu „Sodelovanje pri pripravi zakonodaje“. 
Odgovore v okviru javnih posvetovanj je mogoče predložiti v 
obdobju 12 tednov.

Javna posvetovanja se lahko dopolnijo s ciljno usmerjenimi 
posvetovanji, pri katerih so zajete specifične dobro 
opredeljene skupine deležnikov.

Časovni načrt ali začetna ocena učinka, povratne 
informacije
Kadar je primerno, mora vodilni generalni direktorat skupaj z Generalnim 
sekretariatom pripraviti začetno oceno učinka ali časovni načrt. 

V časovnem načrtu ali začetni oceni učinka mora biti opisana strategija 
posvetovanja z deležniki.

Generalni sekretariat objavi začetno oceno učinka ali časovni načrt, s 
čimer se začne štiritedensko obdobje, v katerem lahko državljani in 
deležniki zagotovijo povratne informacije.

Vodilni generalni direktorat mora oceniti vse povratne informacije 
deležnikov in jih po potrebi vključiti v svoje pripravljalno delo, kar lahko 
vključuje posodobitev strategije posvetovanja.

Poročanje, zbirno poročilo
Vodilni generalni direktorat analizira rezultate različnih dejavnosti posvetovanja in, če je le mogoče, 
objavi poročilo s povzetkom dejstev z informacijami, kot so podrobnosti o udeležencih in glavna 
izražena mnenja.

Pripravi zbirno poročilo, v katerem opiše splošne rezultate dejavnosti posvetovanja in prejete 
povratne informacije o časovnem načrtu ali začetni oceni učinka.

Zbirno poročilo spremlja pobudo pri posvetovanjih med službami in sprejetju ter ga je treba objaviti 
na strani, namenjeni posvetovanju. Poročilo je predstavljeno v prilogi k poročilu o oceni učinka ali v 
delovnem dokumentu služb Komisije o vrednotenju, ko je ta pripravljen.
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Prispevek 
deležnikov

Ključni koraki, zahteve 
in nadzor kakovosti 
za ocene učinka

Z ocenami učinka se preučuje, ali 
obstaja potreba po ukrepanju EU, in 
analizirajo možni učinki rešitev, ki so 
na voljo. Ocene učinka se opravijo v 
pripravljalni fazi, preden Komisija 
dokončno oblikuje predlog novega 
zakonodajnega akta. Zagotavljajo 
dokaze za obveščanje in podporo v 
postopku odločanja. Ocena učinka je 
eden ključnih instrumentov boljšega 
pravnega urejanja, ki zagotavlja 
podporo Komisiji in zakonodajalcu pri 
pripravi in sprejetju novih pobud.

Politično potrjevanje
Vodilni generalni direktorat mora pobudo vnesti v 
orodje za načrtovanje vsaj 12 mesecev pred tem, 
preden naj bi jo Komisija sprejela.

Politično potrjevanje poteka v orodju za načrtovanje 
in ga je treba pridobiti od vodilnega komisarja, 
ustreznega podpredsednika in prvega 
podpredsednika.

Začetna ocena učinka, povratne informacije
Vodilni generalni direktorat mora skupaj z Generalnim 
sekretariatom pripraviti začetno oceno učinka (osnutek se 
naloži v orodje za načrtovanje).

Generalni sekretariat objavi začetno oceno učinka, s čimer se 
začne štiritedensko obdobje, v katerem lahko deležniki 
zagotovijo povratne informacije.

Vodilni generalni direktorat mora oceniti vse povratne 
informacije deležnikov in jih po potrebi vključiti v svoje 
pripravljalno delo.

Izvajanje vrednotenj in predložitev Odboru za regulativni 
nadzor
Vodilni generalni direktorat (ali Generalni sekretariat, če gre za pomembne pobude) 
ustanovi medsektorsko skupino in zainteresirane službe povabi k sodelovanju.

Medsektorska skupina skupaj pripravi različna poglavja poročila o oceni učinka, pri 
čemer najprej opredeli problem.

Poleg tega mora pregledati končni osnutek poročila o oceni učinka, preden se ta 
predloži Odboru za regulativni nadzor.

Osnutek poročila o oceni učinka in druge relevantne dokumente je treba predložiti 
Odboru za regulativni nadzor vsaj štiri tedne pred načrtovanim sestankom.

Nekaj dni pred načrtovanim sestankom Odbor za regulativni nadzor pripravi kontrolni 
seznam kakovosti in ga pošlje vodilnemu generalnemu direktoratu za pripravo in 
strukturiranje razprave z Odborom za regulativni nadzor.

Pregled, ki ga opravi Odbor za 
regulativni nadzor 
Sestanek Odbora za regulativni nadzor s 
službami Komisije temelji na vprašanjih 
s kontrolnega seznama za kakovost.

Odbor za regulativni nadzor lahko da 
pozitivno ali negativno mnenje 
(običajno v dveh dneh po sestanku).

Če generalni direktorat dobi negativno 
začetno mnenje, mora ponovno 
predložiti revidirano poročilo o oceni 
učinka.

Odbor za regulativni nadzor izda največ 
dve mnenji.

Poročilo o oceni učinka
Poročilo o oceni učinka je v obliki delovnega dokumenta služb Komisije in v zvezi z njim 
mora biti izvedeno formalno posvetovanje služb Komisije. 

Posvetovanje med službami mora vključevati pobudo, poročilo o oceni učinka in mnenja 
Odbora za regulativni nadzor.

Poročilo o oceni učinka je priloženo pobudi med postopkom sprejetja v okviru Komisije.

Predlog Komisije in priložena ocena učinka sta objavljena na spletu, deležniki pa lahko v 
obdobju osmih tednov zagotovijo povratne informacije. 

Sprejetje in nadaljnje 
spremljanje 
Vodilni generalni direktorat mora 
pripraviti povzetek prejetih 
povratnih informacij in ga 
posredovati zakonodajalcu. 
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Prispevek 
deležnikov

Ključni koraki, zahteve 
in nadzor kakovosti 
za vrednotenja

Z vrednotenjem in preverjanjem 
ustreznosti se ocenjuje smotrnost 
obstoječih politik, programov in 
zakonodaje. Komisija vrednotenje 
opredeljuje kot na dokazih temelječo 
presojo o tem, v kakšnem obsegu je 
bilo posredovanje uspešno in 
učinkovito, ustrezno glede na potrebe 
in cilje, usklajeno notranje in tudi z 
drugimi posredovanji v okviru politik 
EU ter v kakšnem obsegu je bila z njim 
dosežena dodana vrednost EU.

Politično potrjevanje
Vodilni generalni direktorat mora vrednotenje vnesti v 
orodje za načrtovanje vsaj 12 mesecev pred objavo 
delovnega dokumenta služb Komisije.

Zadevni generalni direktor ga potrdi v orodju za 
načrtovanje.

Vodilni generalni direktorat doda vrednotenje svojemu 
tekočemu petletnemu načrtu vrednotenja.

Časovni načrt
Vodilni generalni direktorat mora pripraviti časovni načrt vrednotenja, 
ki zajema pristop, kontekst, namen in obseg vrednotenja.

Generalni sekretariat in vodilni generalni direktorat se dogovorita o 
časovnem načrtu, ki odraža tudi odločitve o izjemah. Generalni 
sekretariat objavi časovni načrt.

Deležniki imajo za zagotovitev povratnih informacij na voljo štiri tedne. 
Vodilni generalni direktorat mora povratne informacije oceniti in jih 
vključiti v nadaljnje delo.

Zasnova vrednotenja
Vodilni generalni direktorat mora ustanoviti medsektorsko 
skupino, ki vključuje člana iz njegove funkcije vrednotenja. 
Medsektorska skupina mora usmerjati vrednotenje in biti 
vključena v vse ključne faze.

To lahko vključuje razpravo o kakršnem koli osnutku 
povezanega poročila ali sporočilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu.

Vodilni generalni direktorat in medsektorska skupina 
razpravljata o zasnovi vrednotenja in ga dokončno 
oblikujeta na podlagi časovnega načrta in vseh s tem 
povezanih povratnih informacij.

Na predhodnem sestanku z Odborom za regulativni nadzor 
se lahko razpravlja tudi o zasnovi.

V fazi zasnove je treba skrbno preučiti pristop k 
posvetovanju z deležniki, zbiranju podatkov in analizi.

Izvajanje vrednotenja/pregleda, ki ga opravi Odbor za 
regulativni nadzor 
Vodilni generalni direktorat, ki ga podpira medsektorska skupina, opravi 
vrednotenje. Razpravlja se o napredku, vključno z rezultati, ki jih morajo 
doseči pogodbeni izvajalci, in ta napredek se tudi spremlja. 

Pripravi in upošteva se strategija posvetovanja. Začnejo se 12-tedenska 
javna posvetovanja.

Delovni dokument služb Komisije in drugi relevantni dokumenti se 
predložijo Odboru za regulativni nadzor vsaj štiri tedne pred sestankom. 

Nekaj dni pred načrtovanim sestankom Odbor za regulativni nadzor 
pripravi kontrolni seznam kakovosti in ga pošlje vodilnemu generalnemu 
direktoratu za pripravo in strukturiranje razprave z Odborom za 
regulativni nadzor.

Sestanek Odbora za regulativni nadzor s službami Komisije. 

Odbor za regulativni nadzor lahko da pozitivno ali negativno mnenje.

Delovni dokument služb Komisije
Delovni dokument služb Komisije je skupaj s povzetkom eden 
ključnih rezultatov postopka vrednotenja.

Vodilni generalni direktorat mora v posvetovanju z medsektorsko 
skupino napisati delovni dokument služb Komisije (in vse povzetke).

Delovni dokument služb Komisije naj bi obsegal približno 50–60 
strani. Dokument bi moral biti samostojen (tako da za razumevanje 
vsebine dokumenta ni treba brati spremnega gradiva).

V sklepih vrednotenja je treba natančno opredeliti spoznanja in s 
tem prispevati k prihodnjemu razvoju politike.

Objava in nadaljnje spremljanje 
Vodilni generalni direktorat mora opredeliti ustrezne ukrepe za 
nadaljnje spremljanje in jih vključiti v cikel odločanja.

Vodilni generalni direktorat bi moral ugotovitve vrednotenja po 
potrebi sporočati tako, da ustrezajo različnim ciljnim skupinam. 
Ugotovitve vrednotenja bi moral predstaviti v letnem poročilu o 
dejavnostih in ustrezne ukrepe za nadaljnje spremljanje vključiti v 
prihodnje delo, vključno z njegovim letnim načrtom upravljanja.

Vodilni generalni direktorat mora objaviti časovni načrt, delovni 
dokument služb Komisije ter po potrebi tehnične specifikacije, s 
tem povezane končne rezultate in mnenje Odbora za regulativni 
nadzor.
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Prispevek 
deležnikov

Ključni koraki, zahteve 
in nadzor kakovosti 
pri izvajanju 
in uporabi prava EU

Izvajanje prava EU v praksi je bistveno za 
doseganje rezultatov v korist državljanov ter 
zaščito njihovih pravic in svoboščin. Države 
članice morajo izpolnjevati svoje obveznosti v 
skladu s pravom EU, kar pomeni tudi 
vključevanje ustreznih pravnih aktov EU v 
nacionalno zakonodajo („izvajanje“) in njihovo 
uporabo v njihovi jurisdikciji („uporaba“). 
Komisija preveri, ali so jo države članice 
obvestile o svojih nacionalnih izvedbenih 
ukrepih do roka („obvestilo“), ali so v celoti 
prenesle določbe direktive v nacionalno 
zakonodajo („prenos“) in ali so v nacionalni 
zakonodaji natančno upoštevane vse določbe 
direktive („skladnost“).

Prenos zakonodaje EU
Države članice lahko pri prenosu direktiv v nacionalno zakonodajo za to izberejo obliko in metode, vendar jih zavezujejo 
določbe direktive glede rezultata, ki ga je treba doseči, in roka za prenos.
Zakonodajni predlog Komisije lahko spremlja izvedbeni načrt. V njem so opredeljeni tehnična vprašanja ter izzivi v zvezi s 
skladnostjo in časovnim okvirom, s katerimi se srečujejo države članice, ter navedeni podporni ukrepi Komisije. 
Države članice morajo pri obveščanju Komisije o nacionalnih ukrepih za prenos v utemeljenih primerih predložiti 
dokumente z obrazložitvijo, kako so prenesle direktive v svojo zakonodajo. 
Komisija izvaja preglede prenosa za zagotovitev, da nacionalni ukrepi za prenos, o katerih jo je uradno obvestila država 
članica, zajemajo vse obveznosti iz vseh členov in podčlenov/odstavkov direktive, po potrebi pa tudi prilog.
Poleg tega Komisija izvaja preglede skladnosti, da bi ocenila skladnost nacionalnih izvedbenih ukrepov z 
določbami/obveznostmi iz direktive, vključno z opredelitvami. 

Izvajanje prava 
EU
Izvajanje prava EU je 
postopek, po katerem 
se uporablja pravo EU 
na nacionalni in/ali 
podnacionalni
(regionalni) ravni.

Spremljanje uporabe prava EU 
V členu 17 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) je navedeno, da je Evropska komisija varuh pogodb EU. Njena 
naloga je torej spremljanje uporabe primarne in sekundarne zakonodaje EU ter zagotavljanje njene enotne 
uporabe v vsej EU. Zbira informacije za spremljanje skladnosti držav EU.
Namen pregleda enotnega trga je državljanom in podjetjem zagotoviti pregled praktičnega upravljanja 
enotnega trga. V njem so informacije o uspešnosti držav članic, ki zajemajo dosežene rezultate, prejete 
povratne informacije in sprejete zaključke, ki so podlaga za prihodnje ukrepanje.
Letno poročilo Komisije o spremljanju uporabe prava Unije je poročilo na visoki ravni, ki ima dve prilogi, v 
katerih so podrobne informacije in grafi o vseh državah članicah in vseh zadevnih področjih.

Izvrševanje prava EU
V primeru formalnega postopka za ugotavljanje kršitev Komisija v skladu s členom 258 PDEU pošlje uradni opomin državi članici in od nje v 
danem roku zahteva pojasnilo.
Če država članica ne odgovori zadovoljivo, Komisija izda obrazloženo mnenje, v katerem od države članice zahteva, da zagotovi skladnost v 
danem roku.
Če država članica ne upošteva obrazloženega mnenja, se lahko Komisija na podlagi člena 258 PDEU odloči za predložitev zadeve Sodišču 
Evropske unije. V skladu s členom 260(3) PDEU lahko Komisija na tej stopnji v primerih neizpolnjevanja obveznosti glede obveščanja 
predlaga finančne kazni.
Če Sodišče Evropske unije ugotovi, da je država članica kršila svoje obveznosti v skladu s pravom EU, odredi državi članici, da sprejme 
potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti, Komisija pa preveri, ali je država članica zagotovila skladnost s sklepom Sodišča Evropske unije.
Če država članica ne sprejme potrebnih ukrepov za zagotovitev skladnosti, lahko Komisija nadaljuje postopek za ugotavljanje kršitev v skladu 
s členom 260(2) PDEU. Državi članici pošlje pisno obvestilo in vrne zadevo Sodišču Evropske unije. V takih primerih lahko Komisija predlaga, 
Sodišče Evropske unije pa naloži denarne kazni v obliki enkratnega zneska in/ali dnevne kazni ali kazni za drugo določeno obdobje.
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Priloga II – Mnenja ključnih deležnikov o različnih orodjih za 
boljše pravno urejanje 

V spodnji tabeli je predstavljeno konsolidirano mnenje Evropskega ekonomsko‐
socialnega odbora in Odbora regij o tem, kako različna orodja za boljše pravno urejanje 
delujejo v praksi in kako prispevajo k doseganju ciljev boljše priprave zakonodaje EU. 
Odgovora Evropskega parlamenta ni bilo mogoče vključiti, ker je bil predstavljen v 
drugačnem formatu, Svet pa ni sprejel povabila k sodelovanju. 

 
Da, zelo 
smo 

zadovoljni 

Da, 
zadovoljni 

smo 

Niti nismo 
zadovoljni niti 
nezadovoljni 

Ne, nismo 
zadovoljni 

Ne, niti 
najmanj 
nismo 

zadovoljni 

Odpiranje postopka oblikovanja politik 

Načrtovanje pobud in politično 
potrjevanje        X   

Priložnosti za povratne informacije (v 
zvezi s časovnimi načrti in začetnimi 
ocenami učinka) 

    X     

Posvetovanja z deležniki (javna 
posvetovanja)      X   

Prispevanje k pripravi zakonodaje na 
portalu „Povejte svoje mnenje”    X     

Boljša orodja za boljše politike 

Ocene učinka      X   

Vrednotenja    X       

Odbor za regulativni nadzor    X       

Načelo subsidiarnosti in sorazmernosti      X     

Prenos in izvajanje zakonodaje EU v 
državah članicah      X     

Prizadevanja za to, da veljavna zakonodaja še naprej ustreza svojemu namenu 

Program REFIT       X     

Platforma REFIT        X   

Boljše pravno urejanje kot skupna agenda 

Medinstitucionalni sporazum o boljši 
pripravi zakonodaje      X     

Spremljanje uporabe prava EU      X     

Opomba: Končna vrednost za posamezno kategorijo temelji na prejetih mnenjih (aritmetično povprečje 
petstopenjske lestvice); primeri, v katerih mnenje ni bilo navedeno, so bili izključeni iz izračuna. 
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Priloga III – Strokovnjaki, s katerimi se je Sodišče posvetovalo v 
zvezi s tem pregledom 

Ime Naziv Organizacija 

Christiane Arndt-Bascle  vodja programa v direktoratu 
za javno upravljanje 

OECD 

Benjamin Gerloff analitik v direktoratu za javno 
upravljanje 

Leila Kostiainen 

predsednica finskega sveta za 
analizo regulativnega učinka in 
predsednica organizacije 
RegWatchEurope 

finski svet za analizo 
regulativnega učinka in 
organizacija 
RegWatchEurope 

Wim Marneffe 

izredni profesor na fakulteti za 
poslovno ekonomijo in vodja 
raziskovalne skupine za 
ekonomijo in javno politiko 

Univerza v Hasseltu  

Dimiter Toshkov 
izredni profesor na inštitutu za 
javno upravo, fakulteti za 
upravo in svetovne zadeve 

Univerza v Leidnu  
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Priloga IV – Zakonodajni predlogi, sprejeti in razveljavljeni 
zakonodajni akti in zakonodajni akti, ki so prenehali veljati 

Leto 
(*) 

Zakonodajni predlogi Komisije  

Zakonodajni 
predlogi, ki jih 
je Komisija 
umaknila 

Sprejeti zakonodajni akti  Razveljavljeni zakonodajni akti in 
zakonodajni akti, ki so prenehali veljati 

Razlika med 
sprejetimi in 

razveljavljenimi 
zakonodajnimi 

akti ali 
zakonodajnimi 

akti, ki so 
prenehali veljati 

Redni zakonodajni 
postopek (1) 

Posebni 
zakonodajni 
postopek 
(2) 

SKUPAJ 

Uredbe in 
direktive (3) 

Redni 
zakonodajni 
postopek 
(4) 

Posebni 
zakonodajni 
postopek 
(5) 

SKUPAJ 

Redni 
zakonodajni 
postopek (6) 

Posebni 
zakonodajni 
postopek 
(7) 

SKUPAJ  SKUPAJ 
Uredbe in 
direktive 
Evropskega 
parlamenta in 
Sveta  

Uredbe in 
direktive 
Sveta 

Uredbe in 
direktive 
Evropskega 
parlamenta in 
Sveta  

Uredbe in 
direktive 
Evropskega 
parlamenta 
in Sveta  

Uredbe in 
direktive 
Sveta 

Uredbe in 
direktive 
Evropskega 
parlamenta in 
Sveta  

Uredbe in 
direktive 
Sveta 

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 

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 
(**) 

16  3  19  6  97  31  128  28  65  93  35 

Skupaj  1 744  1 917  3 661  395  1 549  2 359  3 908  508  3 405  3 913  ‐5 

* Od 1. januarja do 31. decembra. 
**   Od 1. januarja do 18. septembra.
(1)  Popravki in spremenjeni predlogi so izključeni, predlogi izvedbenih aktov Sveta so vključeni. Predlogi, ki ne vsebujejo metapodatkov z navedbo

vrste postopka, so prav tako izključeni. 
(2)  Popravki in spremenjeni predlogi so izključeni. Nezakonodajni postopek in redni zakonodajni postopek sta izključena. Predlogi izvedbenih aktov

Sveta so vključeni. 
(3)  Popravki in spremenjeni predlogi so izključeni. Nezakonodajni postopek je izključen.
(4)  Popravki so izključeni. 
(5)  Popravki so izključeni. Nezakonodajni postopek in redni zakonodajni postopek sta izključena. Vključene so uredbe in direktive Sveta (vključno z 

izvedbenimi uredbami). 
(6)  Popravki so izključeni. 
(7)  Popravki so izključeni. Vključene so uredbe in direktive Sveta (vključno z izvedbenimi uredbami). Nezakonodajni postopek je izključen.

Vir: Urad za publikacije. 
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Priloga V – Sprejeti zakonodajni akti po letih in področjih 

 
Opomba: Podatki vključujejo direktive, uredbe in sklepe v okviru rednega zakonodajnega postopka, posebnega zakonodajnega 
postopka in nezakonodajnega postopka. Vključujejo tudi popravke in spremenjene akte ter izvedbene in delegirane akte. 

Vir: izvleček iz podatkovne zbirke EUR‐Lex, ki ga je opravilo Evropsko računsko sodišče in temelji na delu D. Toshkova (2019) 
Legislative Productivity of the EU, 2004–2019, spletna predstavitev, na voljo na spletnem mestu: 
http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html   
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Kratice in okrajšave 
EESO: Evropski ekonomsko-socialni odbor 

EP: Evropski parlament 

OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

REFIT: program ustreznosti in uspešnosti predpisov 
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Glosar 
Boljše pravno urejanje: sklop načel za pregledno oblikovanje politike in zakonodaje EU 
na podlagi dokazov z udeležbo državljanov in deležnikov, ki zajema celoten cikel 
politike od zasnove do izvajanja, pa tudi vrednotenje in morebiten pregled. 

Časovni načrt: načrt projekta, v katerem so določeni koraki, potrebni za dosego 
določenega cilja. 

Čezmerno prenašanje: praksa, v okviru katere nacionalne vlade pri prenosu direktive 
EU v nacionalno zakonodajo določijo pravila ali regulativne zahteve, ki presegajo tisto, 
kar je potrebno za izpolnjevanje zahtev iz te direktive. 

Delegirani akt: nezakonodajni akt, ki ga sprejme Komisija na podlagi pooblastil, ki so ji 
dodeljena z zakonodajnim aktom, in s katerim se dopolnjujejo ali spreminjajo nekateri 
nebistveni elementi tega zakonodajnega akta. 

Delovni dokument služb Komisije nezavezujoč dokument, v katerem služba Komisije 
predstavi svoje stališče glede določenega vprašanja politike. 

Izvedbeni akt: pravno zavezujoč akt, v katerem so določeni ukrepi, pogoji in postopki 
za zagotovitev, da se pravo EU uporablja enotno v vseh državah članicah. 

Naknadni pregled: orodje politike, na podlagi katerega se pripravi dokument ali več 
dokumentov, ki predstavljajo retrospektivni pregled stanja enega ali vseh vidikov 
regulativnega posredovanja EU (v okviru enega ali več zakonodajnih aktov), z 
evalvacijskimi elementi ali brez njih. 

Ocena učinka: podrobna analiza problema, vključno z njegovimi vzroki, potrebo po 
ukrepanju EU ter prednostmi in slabostmi možnih rešitev. 

Posvetovanje med službami: postopek, po katerem generalni direktorat Komisije 
druge zadevne generalne direktorate uradno zaprosi za mnenje o predlogu ali osnutku. 

Posvetovanje: proces zbiranja informacij, povratnih informacij, nasvetov ali dokazov 
od drugega organa, strokovnjakov ali deležnikov. 

Predhodno vrednotenje: predhodna vrednotenja, ki so podlaga za pripravo programov 
in dejavnosti, temeljijo na dokazilih o smotrnosti povezanih programov ali dejavnosti. V 
njih se opredelijo in analizirajo vprašanja, ki jih je treba obravnavati, dodana vrednost 
udeležbe Unije, cilji, pričakovani učinki različnih možnosti ter ureditve spremljanja in 
vrednotenja. Za pomembne programe ali dejavnosti, za katere se pričakuje, da bodo 



38 

 

imeli bistvene ekonomske, okoljske ali socialne učinke, je lahko predhodno 
vrednotenje v obliki ocene učinka. 

Prenos: postopek, po katerem države članice EU vključijo direktive EU v nacionalno 
zakonodajo. 

Preverjanje ustreznosti: celovito vrednotenje skupine ukrepov, ki so na določen način 
povezani (običajno s skupnim sklopom ciljev), za opredelitev in količinsko opredelitev 
morebitnih sinergij ali neučinkovitosti med ukrepi ter njihovega skupnega učinka glede 
stroškov in koristi. 

Redni zakonodajni postopek: postopek, po katerem Evropski parlament in Svet 
sprejmeta uredbo, direktivo ali sklep na podlagi predloga Komisije. 

REFIT: program ustreznosti in uspešnosti predpisov, ki ga je uvedla Komisija in v okviru 
katerega se pregledujejo obstoječa zakonodaja in ukrepi za zagotovitev, da se z njimi 
dosegajo pričakovani rezultati ob minimalnih stroških in regulativnem bremenu. 

Regulativna ocena učinka: je glede na opredelitev OECD sistematičen proces 
opredelitve in količinske opredelitve koristi in stroškov, ki bi verjetno izhajali iz 
regulativnih ali neregulativnih možnosti obravnavane politike. 

Trialog: razprava o zakonodajnem predlogu med predstavniki Parlamenta, Sveta in 
Komisije. 

Vrednotenje: ocena na podlagi dokazov, ki jo opravi Komisija ali je opravljena v njenem 
imenu, o obsegu, v katerem je bil ukrep EU uspešen, učinkovit in ustrezen glede na 
potrebe ter v katerem je bila z njim dosežena dodana vrednost EU. 

Začetna ocena učinka: prvi opis problema in potencialnih možnosti politike za njegovo 
odpravo, skupaj s pregledom različnih načrtovanih faz razvoja pobude, vključno z 
morebitno oceno učinka in posvetovanjem z deležniki.  
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Ekipa Sodišča 
Ta pregled je opravil revizijski senat V, ki ga vodi član Evropskega računskega sodišča 
Tony Murphy in je pristojen za področja financiranja in upravljanja Unije. 

Pregled je vodil član Evropskega računskega sodišča Pietro Russo, pri njem pa so 
sodelovali vodja njegovega kabineta Chiara Cipriani, ataše v njegovem kabinetu 
Benjamin Jakob, vodilni upravni uslužbenec Alberto Gasperoni, vodja naloge 
Michael Spang ter revizorja Attila Horvay-Kovacs in Tomasz Plebanowicz. 
Podporo pri analizi podatkov je zagotovil Zsolt Varga, podporo pri vizualizaciji 
Alexandra Mazilu in Jesús Nieto Muñoz, Fiona Urquhart pa je zagotovila jezikovno 
podporo. 
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8 Evropsko računsko sodišče, Posebno poročilo št. 6/2015 – Celovitost in izvajanje sistema EU za trgovanje z 
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