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„Zlepšování právní úpravy“ musí zůstat hlavní
zásadou tvorby právních předpisů EU, říkají
auditoři
„Zlepšování právní úpravy“ je soubor zásad a nástrojů, které Komise využívá při koncipování
politik a přípravě legislativních návrhů. Již téměř 20 let patří ke klíčovým prvkům tvorby politik EU
a v mezinárodním srovnání je podle nového přezkumu Evropského účetního dvora jedním
z nejrozvinutějších systémů. Bylo by však možné učinit více pro konzultace s občany a dalšími
zúčastněnými stranami, zdokonalit faktické podklady pro rozhodovací proces a uplatňování a
používání právních předpisů EU více podporovat, monitorovat a prosazovat.
Soubor právních předpisů EU se neustále vyvíjí, protože předpisy se přijímají, mění a ruší nebo končí
jejich platnost. Komise předpisy přijímá a zároveň má klíčovou úlohu při sledování jejich používání a
hodnocení jejich výsledků.
Cílem zlepšování právní úpravy je zajistit, aby rozhodovací proces byl otevřený a transparentní,
občané a zúčastněné strany se mohli podílet na celém postupu tvorby politik a právních předpisů,
opatření EU byla založena na faktech a porozumění pravděpodobných dopadů a regulační zátěž pro
podniky, občany a orgány veřejné správy byla co nejmenší. Komise uplatňuje zásady zlepšování
právní úpravy již téměř 20 let. Podle nedávné studie OECD zavedla Komise jeden z nejrozvinutějších
systémů zlepšování právní úpravy na světě.
„Zlepšování právní úpravy má vést k právním předpisům, které jsou přiměřené, založené na faktech,
které jsou přijímány ve vhodnou dobu, jsou transparentní a pomáhají při vyvozování odpovědnosti“,
uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za přezkum Pietro Russo. „Tímto přezkumem
bychom chtěli během současného legislativního období přispět k veřejné debatě o tom, jak zlepšit
fungování EU. Vzhledem k tomu, že potřeba politik založených na faktech stále roste, zlepšování
právní úpravy musí zůstat jednou z hlavních zásad tvorby právních předpisů EU ve prospěch našich
občanů i podniků.“
Auditoři v přezkumu připomínají, že Komise v roce 2015 označila zlepšování právní úpravy za jednu
ze svých hlavních priorit. Podotýkají také, že Komise nedávno posuzovala, jak různé nástroje a
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procesy pro zlepšování právní úpravy fungují. Zároveň auditoři v souvislosti se zlepšováním právní
úpravy při tvorbě legislativy EU upozorňují na několik výzev:
o
dosáhnout toho, aby se politiky a legislativní iniciativy EU v dostatečné míře opíraly o kvalitní
a včasné údaje a fakta, na nichž budou založeny konzultace a posouzení dopadů před přijetím
rozhodnutí (kupříkladu vyčíslení nákladů a přínosů jednotlivých variant), monitorovat politiku během
jejího provádění a vyhodnocovat její účinky po její realizaci;
o
dále zjednodušit právní předpisy EU (například odstranit zbytečná pravidla či postupy a
stanovit srozumitelnost pro příjemce a orgány veřejné správy jako hlavní cíl, zejména
prostřednictvím informativních dokumentů) a monitorovat jejich uplatňování a používání v
členských státech (například využívat rozpočet EU způsobem, který pomůže zajistit uplatňování
právních předpisů EU, a vytvořit celkový dohledový rámec s prioritami v oblasti prosazování právních
předpisů a referenčními ukazateli pro zpracování jednotlivých řízení o nesplnění povinnosti);
o
zvýšit transparentnost legislativního procesu pro občany a další subjekty, například
zvýšením viditelnosti a přístupnosti konzultačních činností.
Jelikož to, zda bude cílů zlepšování právní úpravy dosaženo, závisí rovněž na účinné spolupráci mezi
Komisí, Evropským parlamentem a Radou, zastávají auditoři názor, že je zásadní, aby spolutvůrci
právních předpisů jednali v souladu se závazky přijatými v interinstitucionální dohodě z roku 2016,
které podporují transparentní proces rozhodování založený na faktech. Auditoři se také v tomto
ohledu domnívají, že lze ještě zlepšit posuzování změn, které provádějí spolutvůrci právních
předpisů, a zvýšit transparentnost v určitých oblastech legislativního procesu (například
tzv. třístranná jednání a lobování).
Poznámky pro redaktory
Přezkum EÚD „Tvorba právních předpisů v EU po téměř dvaceti letech zlepšování právní úpravy“ je
k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. Přezkum představuje a
definuje skutečnosti související s konkrétním tématem, nejde však o audit. Čerpá z příslušných
výsledků předchozích auditů, mezinárodního srovnání, analýzy veřejně dostupných informací a
akademického výzkumu a z konzultací se zainteresovanými subjekty a odborníky v oboru.
Auditoři nedávno zveřejnili související zprávy o účasti veřejnosti na tvorbě právních předpisů EU a
uplatňování právních předpisů EU.
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