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Revizorji EU: „Boljše pravno urejanje” mora 
ostati v središču priprave zakonodaje EU 
„Boljše pravno urejanje” je sklop načel in orodij, s pomočjo katerih Evropska komisija oblikuje 
svoje politike in pripravlja zakonodajne predloge. Že skoraj 20 let je ena ključnih značilnosti 
oblikovanja politik EU in eden od najnaprednejših sistemov v mednarodnem merilu, je poudarilo 
Evropsko računsko sodišče v svojem novem pregledu. Vendar bi bilo mogoče storiti več na 
področjih posvetovanja z državljani in drugimi deležniki, izboljšanja dokazne podlage za odločanje 
ter spodbujanja, spremljanja in izvrševanja izvajanja in uporabe prava EU. 

Korpus zakonodaje EU se nenehno razvija, ko se sprejemajo, spreminjajo, razveljavljajo ali prenehajo 
veljati zakonodajni akti EU. Komisija predlaga zakonodajo in ima tudi ključno vlogo pri spremljanju 
njene uporabe in vrednotenju njenih rezultatov.  

Cilj pristopa boljšega pravnega urejanja je zagotoviti: da je odločanje odprto in pregledno, da lahko 
državljani in deležniki prispevajo v celotnem procesu oblikovanja politik in priprave zakonodaje, da 
ukrepi EU temeljijo na dokazih in razumevanju verjetnih učinkov in da je regulativno breme za 
podjetja, državljane in javne uprave čim manjše. Komisija načela boljšega pravnega urejanja 
uporablja že skoraj 20 let. V skladu z nedavno študijo OECD je vzpostavila enega najnaprednejših 
sistemov za boljše pravno urejanje na svetu. 

„Z boljšim pravnim urejanjem se zagotavlja, da je zakonodaja EU zanesljiva, podprta z dokazi in 
pravočasna ter da temelji na preglednosti in odgovornosti,“ je dejal Pietro Russo, član Evropskega 
računskega sodišča, odgovoren za pregled. „S tem pregledom želi Sodišče prispevati k javni razpravi 
o tem, kako zagotoviti boljše delovanje EU. Ker je politika, ki temelji na dokazih, vse bolj potrebna, 
mora boljše pravno urejanje ostati v središču priprave zakonodaje EU v korist naših državljanov in 
podjetij.“ 

Revizorji v svojem pregledu opominjajo, da Komisija boljše pravno urejanje uvršča med svoje 
prioritete od leta 2015. Ugotavljajo tudi, da je Komisija pred kratkim pregledala, kako dobro delujejo 
različna orodja in procesi za boljše pravno urejanje. Hkrati pa opozarjajo na več izzivov v zvezi z 
boljšim pravnim urejanjem pri pripravi zakonodaje EU:  

 o zagotovitev, da politike in zakonodajne pobude EU v zadostni meri temeljijo na kakovostnih 
in pravočasnih podatkih in dokazih, ki služijo kot podpora posvetovanju in oceni učinka pred 
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sprejetjem odločitev (na primer, količinska opredelitev stroškov in koristi različnih možnosti), ter 
spremljanje med izvajanjem politike in ocenjevanje učinkov po njem,  

o nadaljnja poenostavitev zakonodaje EU (npr. odprava nepotrebnih pravil ali postopkov in 
določitev jasnosti za upravičence in javne uprave za glavni cilj, zlasti z obrazložitvenimi dokumenti) 
ter spremljanje njenega izvajanja in uporabe v državah članicah (npr. uporaba proračuna EU za 
pomoč pri zagotavljanju uporabe prava EU in oblikovanje splošnega nadzornega okvira s prioritetami 
glede uveljavljanja in referenčnimi merili za obravnavanje primerov kršitev),  

o izboljšanje preglednosti zakonodajnega procesa za državljane in druge deležnike, na primer 
tako, da se zagotovi večja prepoznavnost in dostopnost dejavnosti posvetovanja. 

Ker je doseganje ciljev boljšega pravnega urejanja odvisno tudi od uspešnega sodelovanja med 
Komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom, revizorji vztrajajo, da je nujno, da sozakonodajalca 
uresničujeta svoje zaveze o boljši pripravi zakonodaje, danimi v medinstitucionalnem sporazumu, ki 
spodbujajo pregledno odločanje na podlagi dokazov. V zvezi s tem revizorji menijo, da bi se lahko 
storilo več za nadaljnje izboljšanje ocene sprememb, ki jih pripravita sozakonodajalca, in povečanje 
preglednosti na nekaterih področjih zakonodajnega procesa (npr. „trialogi” in lobiranje). 

Pojasnila za urednike  
Pregled Evropskega računskega sodišča – Priprava zakonodaje v Evropski uniji po skoraj 20 letih 
boljšega pravnega urejanja – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. V 
pregledu so predstavljena ugotovljena dejstva v zvezi s specifičnim vprašanjem. Pregled ni revizija. 
Ta pregled temelji na relevantnih rezultatih prejšnjih revizij Sodišča, mednarodni primerjalni analizi, 
analizi javno dostopnih informacij in akademskih raziskav ter posvetovanjih z deležniki in 
strokovnjaki z zadevnega področja. 

Revizorji so nedavno objavili sorodni poročili o sodelovanju javnosti pri pripravljanju zakonodaje EU 
in izvajanju prava EU v praksi. 

 

Informacije o ukrepih, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19, so na voljo tukaj. 
 
Kontaktna oseba za medije za ta pregled 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398 45 547 / M: (+352)  691 553 547 
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