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RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE
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(OR. en)
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COMPET 482

POZNÁMKA
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: Rada (pre konkurencieschopnosť)
Č. predch. dok.: 15353/1/09 COMPET 456 REV 1
Predmet: Lepšia právna regulácia

– prijatie záverov Rady

Delegáciám v prílohe zasielame návrh záverov Rady o lepšej právnej regulácii, ktorý pripravil 

Výbor stálych predstaviteľov na svojich zasadnutiach 13. novembra a 25. novembra 2009. 

Komisia trvá na jednej výhrade, ako sa uvádza v poznámke pod čiarou č. 1.

Rada pre konkurencieschopnosť sa vyzýva, aby sa venovala otvorenej otázke a prijala tieto závery 

na svojom zasadnutí 3. a 4. decembra 2009.

________________
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PRÍLOHA

Návrh záverov Rady o lepšej právnej regulácii,
ktoré sa majú prijať na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť 3. – 4. decembra 

2009

RADA

1. VYJADRUJE PRESVEDČENIE, že lepšia právna regulácia bude aj naďalej v otázke 

posilňovania konkurencieschopnosti podnikov, a to najmä mikropodnikov a malých a 

stredných podnikov, ako aj pri vytváraní udržateľného hospodárskeho rastu a pracovných 

miest, zohrávať kľúčovú úlohu.

2. OPÄTOVNE POTVRDZUJE, že zmyslom lepšej právnej regulácie je lepšia tvorba politík a 

právnych predpisov, teda proces vytvárania lepšieho regulačného prostredia pre podniky, 

občanov a verejnú správu, ako aj pre riadne fungujúci vnútorný trh, pričom sa zároveň 

dodržiava acquis communautaire a zásady subsidiarity a proporcionality.

3. UZNÁVA, že aj na úrovni EÚ, aj na úrovni členských štátov sa v programe lepšej právnej 

regulácie dosiahol významný pokrok; ZDÔRAZŇUJE však, že je potrebné, aby sa úsilie 

zintenzívnilo, a že ďalšie napredovanie si vyžaduje spoločnú zodpovednosť a odhodlanie 

všetkých dotknutých strán; ZDÔRAZŇUJE TIEŽ, že je potrebné, aby sa zásady lepšej právnej 

regulácie stali na všetkých úrovniach inštitúcií EÚ, ako aj v členských štátoch jadrom 

rozhodovacieho procesu.

POSÚDENIA VPLYVU

4. ZDÔRAZŇUJE, že inštitúcie EÚ musia zlepšiť používanie posúdení vplyvu rovnako, ako sa 

musí zlepšiť prezentácia a kvalita posúdení, aby sa tak umožnilo zlepšenie podloženého 

rozhodovacieho procesu a zaručila sa vysoká kvalita právnych predpisov; UZNÁVA význam 

skutočnosti, že sa počas procesu rokovaní zdôrazňuje vplyv zásadných zmien a doplnení 

legislatívnych návrhov, a to podľa potreby v súlade s spoločným medziinštitucionálnym 

prístupom k posudzovaniu vplyvu; VÍTA prácu, ktorú odviedla rada pre posúdenie vplyvu 

zriadená v rámci Komisie, zameranú na zlepšenie kvality posúdení vplyvu v súlade s 
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usmerneniami Komisie pre posúdenie vplyvu; so záujmom BERIE NA VEDOMIE iniciatívu 

Európskeho dvora audítorov posúdiť systém posúdenia vplyvu; DOMNIEVA SA, že pokiaľ 

ide o hodnotenie alternatívnych riešení politík, transparentnosť a kvantifikáciu 

administratívneho zaťaženia, ako aj iných nákladov a prínosov atď., existuje priestor na 

zlepšenie; VYZÝVA, aby sa v rámci akčného programu na zníženie administratívneho 

zaťaženia v EÚ posúdenia vplyvu predkladali pri všetkých budúcich dôležitých návrhoch.

5. VYZÝVA KOMISIU, aby ďalej zlepšovala využívanie posúdení vplyvu a ich kvalitu.

6. ZAVÄZUJE SA pri skúmaní legislatívnych návrhov v plnej miere zohľadňovať posúdenia 

vplyvu vypracované Komisiou vrátane stanovísk rady pre posúdenie vplyvu. 

7. VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY, aby rozvili systémy posúdenia vplyvu v súlade so svojimi 

vnútroštátnymi podmienkami vrátane poskytnutia odbornej prípravy úradníkom, ktorí s 

týmito posúdeniami pracujú.

ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEHO ZAŤAŽENIA A ZJEDNODUŠENIE

8. VYZÝVA na posilnenie spoločného úsilia inštitúcií EÚ a členských štátov zameraného na 

dosiahnutie dohodnutého cieľa zníženia administratívneho zaťaženia podnikov vyplývajúceho 

z právnych predpisov EÚ o 25 percent do roku 2012 a na to, aby podniky istú zmenu 

pociťovali už od konca roku 2010; OPÄTOVNE PRIPOMÍNA, že dosahovanie pokroku v 

znižovaní administratívneho zaťaženia by mohli oslabiť dodatočné administratívne náklady 

vyplývajúce z nových legislatívnych návrhov; VÍTA oznámenie Komisie o akčnom programe 

na zníženie administratívneho zaťaženia v EÚ s plánmi na zníženie zaťaženia v jednotlivých 

odvetviach a novými opatreniami na rok 2009 [KOM (2009) 544 v konečnom znení], ako aj 

pokrok, ktorý Komisia doteraz dosiahla v oblasti predkladania návrhov na zníženie; 

ZASTÁVA NÁZOR, že je potrebné výraznejšie pokročiť v prijímaní návrhov na 

zjednodušenie v rámci spolurozhodovacieho procesu.
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9. VYZÝVA KOMISIU, aby:
- zabezpečila, aby sa v posúdeniach vplyvu vykonala dôkladná analýza administratívneho 

zaťaženia, podľa možnosti čo najviac z kvantitatívneho hľadiska, v záujme zabránenia 

všetkému nepotrebnému zaťaženiu,

- zohľadnila skutočnosť, že opatrenia na znižovanie administratívneho zaťaženia by 

nemali verejnú správu nadmerne zaťažovať,

- podrobne monitorovala pokrok v znižovaní administratívneho zaťaženia, zabezpečila 

účasť podnikov na poskytovaní overenia účinkov opatrení na zníženie v praxi a 

každoročne na jarnom zasadnutí Európskej rady predkladala správu o vykonávaní 

opatrení na zníženie, ako aj o významných zmenách administratívneho zaťaženia,

- realizovala ďalšie opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia vždy, keď to bude 

potrebné [na splnenie stanovených cieľov]1, a pokračovala v identifikácii nových 

návrhov na zjednodušenie právnych predpisov EÚ,

– zaviedla do praxe plány na zníženie zaťaženia v jednotlivých odvetviach uvedené v 

spomenutom oznámení Komisie, reagovala na výsledky a každoročne podávala správy.

10. ZAVÄZUJE SA, že v legislatívnych návrhoch vo všeobecnosti nebude pridávať zbytočné 

administratívne zaťaženie, A VYZÝVA k tomu aj EURÓPSKY PARLAMENT.

11. VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY, aby pokračovali v znižovaní administratívneho zaťaženia, 

zjednodušovali svoje právne predpisy a zlepšili výmenu osvedčených postupov.

KONZULTÁCIE A PRÍSTUP K PRÁVU

12. ZDÔRAZŇUJE, že v záujme zlepšenia kvality právnych predpisov je potrebné, aby sa so 

zainteresovanými stranami konzultovalo v dostatočnom časovom predstihu, pričom by sa mali 

využívať vhodné metódy vrátane elektronických konzultácií, a to počas celého cyklu tvorby 

politiky; OPÄTOVNE POTVRDZUJE význam zlepšenia prístupu k právnym predpisom, ako 

aj dôležitosť toho, aby boli naformulované zrozumiteľne a jasne, aby dodržiavanie 

regulačného rámca nespôsobovalo ťažkosti.

13. VYZÝVA KOMISIU, aby v spolupráci s ďalšími inštitúciami EÚ zvážila ďalšie spôsoby, ako 

pre podniky a občanov zjednodušiť prístup k právu, a ŽIADA ju, aby v rámci existujúceho 

rámca pre podávanie správ poskytovala informácie o dôležitých úspechoch dosiahnutých v 

tejto oblasti.



16111/09 do/MM/mmi 5
PRÍLOHA DG C 1A SK

BUDÚCI PROGRAM LEPŠEJ PRÁVNEJ REGULÁCIE

14. PODČIARKUJE, že je potrebné, aby sa čoskoro podnikli konkrétne kroky na prípravu 

budúceho programu lepšej právnej regulácie a inteligentného regulačného rámca; UZNÁVA, 

že na vysporiadanie sa s budúcimi výzvami možno bude potrebné prijať nové riešenia, a so 

záujmom BERIE NA VEDOMIE príspevky, ktoré už poskytli rôzne členské štáty a 

zainteresované strany pre program lepšej právnej regulácie od roku 2010.

V TEJTO SÚVISLOSTI RADA

15. VYZÝVA na posilnenie politickej zodpovednosti za program lepšej právnej regulácie v celej 

EÚ a na pozitívnu dlhodobú kultúrnu zmenu postojov voči zásadám lepšej právnej regulácie 

medzi osobami zúčastnenými na rozhodovacom procese, tiež vyzýva na lepšie využívanie 

dokumentov vypracovaných v rámci prípravy politiky, širšiu odbornú prípravu regulačných 

orgánov a iných úradníkov, zlepšenie komunikácie, posilnenie využívania konzultácií so 

zainteresovanými stranami počas rozhodovacieho procesu a lepšie využívanie zásady „najskôr 

myslieť na malých“ ako usmerňujúcej zásady. 

16. PODČIARKUJE potrebu efektívneho vyčlenenia a využívania zdrojov na vykonávanie 

posúdení vplyvu; DOMNIEVA SA, že posúdenia, ktoré odrážajú možný vplyv podstatných 

zmien a doplnení legislatívnych návrhov zo strany inštitúcií počas spolurozhodovacieho 

procesu, by umožnili zlepšenie podloženého rozhodovacieho procesu a boli by prínosom pre 

všetky zúčastnené strany na úrovni EÚ a v členských štátoch, keď sa právne akty EÚ 

transponujú do vnútroštátneho práva; VÍTA pomoc, ktorú Komisia ponúka na zabezpečenie 

toho, aby sa v posúdeniach vplyvu lepšie odhadli otázky, na ktoré možno Rada alebo 

Parlament budú poukazovať, a tiež víta skutočnosť, že Komisia zvažuje iné vhodné spôsoby 

na zjednodušenie posúdenia vplyvu počas spolurozhodovacieho postupu; UZNÁVA, že je 

potrebné preskúmať spoločný medziinštitucionálny prístup k posudzovaniu vplyvu, okrem 

iného aj na to, aby sa našiel praktický spôsob, ako nakladať s podstatnými zmenami a 

doplneniami počas spolurozhodovacieho postupu. 

17. ZDÔRAZŇUJE, že okrem toho, že je dôležité zlepšiť využívanie existujúcich nástrojov lepšej 

právnej regulácie, je potrebné, aby sa v úsilí o lepšiu právnu reguláciu priebežne zvažovalo aj 

používanie nových nástrojov a elektronickej štátnej správy. 

  
1 Komisia vzniesla výhradu, žiada vypustenie časti uvedenej v hranatých zátvorkách.
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18. DOMNIEVA SA, že lepšia právna regulácia musí vychádzať z komplexného prístupu, 

ktorého súčasť môžu v budúcnosti tvoriť prípadne aj nové iniciatívy, ukazovatele a ciele a 

ktorý zohľadňuje iné ako administratívne aspekty regulačnej záťaže, napríklad náklady na 

dosiahnutie súladu s právnymi predpismi a vnímanie účinku regulačných požiadaviek; 

UZNÁVA tiež potrebu zvážiť aspekty transpozície, vykonávania a presadzovania regulačných 

požiadaviek a náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s cezhraničnými činnosťami; zároveň 

UZNÁVA dôležitosť toho, aby sa práca súvisiaca s lepšou právnou reguláciou dala aj naďalej 

jednoducho spravovať a aby zostala užívateľsky jednoduchá.

19. VYZÝVA INŠTITÚCIE EÚ A ČLENSKÉ ŠTÁTY, aby:

- našli spôsob, ako efektívne hodnotiť existujúce nástroje, štruktúry a odvedenú prácu so 

zameraním na vytvorenie lepšieho regulačného prostredia na úrovni EÚ,

- zlepšili komunikáciu s existujúcimi poradnými skupinami a zvážili ich posilnenie, lepšie 

využívali súčasné štruktúry a zároveň zvážili možné budúce potreby, ako napríklad iné 

formy spolupráce na úrovni EÚ a spolupráce s expertmi členských štátov na otázky 

regulácie s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu, poradenstvo a príspevky.

20. VYZÝVA KOMISIU, aby:

- pri vypracúvaní posúdení vplyvu zabezpečila účinné konzultácie so zainteresovanými 

stranami a zvážila viac možných alternatívnych politických riešení, a to aj z hľadiska 

obsahu, aj z hľadiska druhu činnosti, a vykonávala vysokokvalitné posúdenia vplyvu, a 

to najmä ku kľúčovým strategickým iniciatívam,

- rozšírila svoje využívanie hodnotení ex-post, pokiaľ ide o relevantné súčasné právne 

predpisy, a zvážila spôsob, ako docieliť systematickejšie prepojenie týchto hodnotení s 

posúdeniami vplyvu,

- zvážila otázku predĺženia minimálneho obdobia konzultácií so zainteresovanými 

stranami na 12 týždňov, pričom by sa v prípade potreby mohli udeliť výnimky, 
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- našla spôsob, ako zabezpečiť skvalitnenie príspevkov zainteresovaných strán, a to 

najmä miokropodnikov a malých a stredných podnikov, a overovala účinky 

podniknutých alebo plánovaných opatrení v praxi,

- zvážila príspevky členských štátov a zainteresovaných strán a predostrela spôsob, ako 

rozvinúť súčasnú prácu na znižovaní administratívneho zaťaženia a zjednodušení a ako 

vytvoriť budúci program lepšej právnej regulácie a inteligentný regulačný rámec od 

roku 2010.

____________


