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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 

veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta záväzok Komisie k jednoduchému, jasnému, harmonizovanému a predvídateľnému 

regulačnému rámcu, ktorý je vyjadrený v programe REFIT; zdôrazňuje, že práca 

plánovaná v oznámení o programe REFIT by mala byť súčasťou pokračujúceho procesu, 

ktorým sa zabezpečí vhodnosť platných európskych právnych predpisov na daný účel, 

dosiahne sa spoločný cieľ zákonodarcov a splnia sa očakávania občanov, podnikov a 

iných zainteresovaných strán; 

2. berie na vedomie prvé vydanie ročnej hodnotiacej tabuľky programu REFIT, ktorá 

umožňuje posúdenie pokroku dosiahnutého vo všetkých oblastiach politiky a každej 

iniciatívy, ktorú určila Komisia, vrátane opatrení prijatých Európskym parlamentom a 

Radou; domnieva sa, že hodnotiaca tabuľka by mala byť doplnená výročným vyhlásením 

o čistých nákladoch a prínosoch európskych právnych predpisov prijatých a zrušených 

Európskou úniou s cieľom zabezpečiť ucelenejšie posúdenie pokroku pri odstraňovaní 

zbytočnej byrokracie a to, aby Komisia uznala, že kumulatívne náklady na reguláciu sú 

pre podniky problémom; 

3. víta oznámenie Komisie, že pri preskúmaní existujúcich a plánovaných právnych 

predpisov zohľadní osobitné záujmy mikropodnikov a MSP a uplatní na tieto spoločnosti 

ľahšie režimy v podobe výnimiek a zjednodušení; 

4. považuje za nevhodné, aby sa pre MSP zavádzali paušálne výnimky z právnych 

predpisov; zastáva názor, že návrhy, ktoré umožňujú zavedenie menej prísnych režimov 

a výnimiek, by sa mali posudzovať od prípadu k prípadu; 

5. poukazuje na odhad Komisie, podľa ktorého je až tretina administratívnej záťaže 

súvisiacej s právnymi predpismi EÚ spôsobená vnútroštátnymi vykonávacími opatreniami 

alebo pružnými možnosťami transpozície; preto vyzýva Komisiu, aby pri skúmaní 

právneho rámca nariadení a smerníc podporovala obnovenie zásady spoločného 

vnútorného trhu a vždy, keď je to možné, zamedzila možnostiam vzniku odlišných 

vnútroštátnych ustanovení; 

6. podporuje cieľ znižovať byrokraciu a odstraňovať zbytočnú regulačnú záťaž, pretože to 

môže prispieť k zabezpečeniu primeranej ochrany občanov založenej na dôkazoch; 

vyjadruje však obavy v súvislosti s možnou dereguláciou, najmä v oblasti životného 

prostredia, bezpečnosti potravín, zdravia a práv spotrebiteľov, pod zámienkou „znižovania 

byrokracie“; žiada Komisiu, aby pri posudzovaní administratívnej záťaže vyplývajúcej z 

právnych predpisov v plnej miere zohľadňovala prínosy právnych predpisov v oblasti 

životného prostredia a zdravia pre občanov, hospodárstvo, životné prostredie a verejné 

zdravie, a to pri udržaní a zvýšení konkurencieschopnosti EÚ; v tomto ohľade zdôrazňuje, 

že kvalita právnych predpisov je na rozdiel od počtu legislatívnych aktov primeraným 

referenčným kritériom hodnotenia; pripomína regulačnú nezávislosť členských štátov v 

prípadoch, keď právo EÚ ustanovuje iba minimálne normy; vyzýva Komisiu, aby 

neznižovala svoje ambície, a žiada, aby sa neohrozovali ciele verejnej politiky vrátane 
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environmentálnych a zdravotných noriem; 

7. zdôrazňuje, že určitá administratívna záťaž je nevyhnutná, ak sa majú primerane 

dodržiavať ciele právnych predpisov a požadovaná úroveň ochrany, najmä pokiaľ ide o 

životné prostredie a ochranu verejného zdravia, čo sú odvetvia, v ktorých treba 

zachovávať požiadavky týkajúce sa poskytovania informácií; 

8. upozorňuje na stále mohutnú podporu, ktorú európski občania vyjadrujú opatreniam EÚ v 

oblasti životného prostredia; zdôrazňuje, že práca v oblasti regulačného zjednodušenia 

(REFIT), najmä v súvislosti s pracovným programom Komisie, sa nesmie považovať za 

zámienku na zníženie ambícií v otázkach, ktoré majú z hľadiska ochrany životného 

prostredia zásadný význam; 

9. pripomína, že štyria členovia skupiny na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej 

záťaže, ktorí reprezentujú záujmy pracovníkov, verejného zdravia, životného prostredia a 

spotrebiteľov, prijali so zreteľom na konečnú správu skupiny na vysokej úrovni z 24. júla 

20141 nesúhlasné stanovisko; 

10. zdôrazňuje, že jednoduchšia a inteligentnejšia regulácia vedie ku konzistentnej 

transpozícii a účinnejšiemu a jednotnejšiemu presadzovaniu zo strany členských štátov; 

11. upozorňuje, že 32 % administratívnej záťaže, ktorá má pôvod v EÚ, je výsledkom 

rozhodnutia niektorých členských štátov prekročiť rámec toho, čo sa vyžaduje na základe 

právnych predpisov EÚ, a neefektívnosti ich administratívnych postupov; konštatuje, že je 

preto nanajvýš dôležité zamedziť tzv. pozlacovaniu, t. j. zavádzaniu dodatočných 

požiadaviek a záťaže okrem tých, ktoré sú stanovené právom EÚ, pri transpozícii smerníc 

EÚ; v dôsledku tohto „pozlacovania“ sa zvyšuje komplexnosť a náklady, ktoré musia 

niesť miestne a regionálne orgány a verejné a súkromné spoločnosti; zastáva názor, že 

vymedzenie pojmu „pozlacovanie“ na úrovni celej EÚ je potrebné na zabezpečenie istoty 

pri uplatňovaní práva EÚ a možnosti posudzovať krajiny, ktoré „pozlacovanie“ popierajú; 

12. vyjadruje presvedčenie, že Komisia by mala najmä na doplnenie verejných konzultácií 

zverejniť dočasné posúdenia vplyvu, v ktorých sa objasní celá škála prípadných účinkov 

navrhovaných možností; 

13. pripomína Komisii žiadosti Parlamentu, aby sa posilnila nezávislosť výboru pre 

posudzovanie vplyvu, a najmä aby jeho členovia nepodliehali politickej kontrole; 

domnieva sa, že výbor pre posudzovanie vplyvu by mal byť zložený len z primerane 

kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú schopní posúdiť predloženú analýzu, pokiaľ ide o 

relevantné hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy; 

14. zdôrazňuje, že prehľad zbytočnej záťaže a nákladov vypracovaný tými, ktorí sú im 

vystavení, môže byť zásadným doplnkom analýzy nákladov a prínosov, a preto majú 

konzultácie a verejná diskusia kľúčový význam a Komisia by ich mala zintenzívniť; 

15. vyslovuje sa proti stanoveniu konečného cieľa na zníženie regulačných nákladov, pretože 

sa ním zbytočne obmedzuje škála nástrojov, ktoré sú k dispozícii na riešenie nových alebo 

                                                 
1 http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=93589C92-5056-B741-DBB964D531862603. 
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nevyriešených otázok, a nezohľadňujú sa príslušné prínosy regulácie; 

16. vyjadruje nesúhlas s koncepciou kompenzácie novej regulačnej záťaže odstraňovaním 

existujúcej záťaže; ak existujúce pravidlo vytvára zbytočnú záťaž alebo je zastarané, malo 

by sa odstrániť; ak slúži na užitočný účel, pričom jeho prínosy prevážia záťaž, nemalo by 

sa odstrániť iba preto, že niekde inde bolo prijaté nové opatrenie; 

17. zdôrazňuje, že pri hodnotení a overovaní vhodnosti právnych predpisov v oblasti 

životného prostredia, bezpečnosti potravín a zdravia musia mať kvalitatívne 

environmentálne a zdravotné hľadiská rovnakú váhu ako kvantitatívne sociálno-

ekonomické hľadiská, a to s ohľadom na analýzu vykonanú podľa postupov posudzovania 

vplyvu; upozorňuje, že na rozdiel od nákladov pre podniky sa dlhodobé prínosy pre 

životné prostredie a verejné zdravie často ťažšie vyčísľujú; 

18. zdôrazňuje, že pri vykonávaní týchto hodnotení a kontrol vhodnosti v prípade právnych 

predpisov v oblasti životného prostredia by sa mala zohľadňovať aj dôležitosť rovnakých 

podmienok v Európe, pričom v rôznych členských štátoch by sa regulácia mala vykonávať 

a dodržiavať rovnakým spôsobom; 

19. zdôrazňuje, že je dôležité zamedziť zdvojovaniu právnych predpisov; 

20. podporuje neustále zlepšovanie posúdení vplyvu ex ante i ex post, ktorými sa posilňuje 

tvorba politík založená na dôkazoch; 

21. vyzýva Komisiu, aby posilnila účinnosť mechanizmu EU Pilot, ktorý je zameraný na 

poskytovanie rýchlych a vyčerpávajúcich odpovedí na otázky občanov a podnikov 

týkajúce sa právnych predpisov EÚ, a zviditeľnila ho; zdôrazňuje, že väčšina otázok v 

rámci projektu EU Pilot súvisí s prípadmi porušenia právnych predpisov týkajúcich sa 

odpadov a požiadaviek na posúdenie vplyvov na životné prostredie, čo sú kľúčové oblasti 

pre verejné zdravie a životné prostredie; 

22. opakuje, že Komisia v minulosti uznala, že normy v oblasti životného prostredia a 

progresívna regulácia nepredstavujú pre hospodárstvo prekážku, ale sú skôr výhodou z 

hľadiska hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest; 

23. vyzýva Komisiu, aby preskúmala svoje usmernenia týkajúce sa hodnotenia, pričom 

posilní účasť zúčastnených strán a zintenzívni konzultácie s nimi a použije najpriamejšiu 

metódu, aby občanom EÚ umožnila zúčastňovať sa na rozhodovaní;  

24. zdôrazňuje, že ochrana životného prostredia a verejného zdravia na vysokej úrovni prináša 

inovácie a vytvára príležitosti na podnikanie, a teda je prospešná pre európske 

hospodárstvo, najmä pre MSP v súvislosti s prechodom na udržateľné ekologické 

hospodárstvo so zameraním na energeticky sebestačnejšiu Európu; 

25. zdôrazňuje skutočnosť, že politika EÚ v oblasti životného prostredia stimuluje inovácie 

a investície do ekologických výrobkov a služieb, čím sa vytvárajú pracovné miesta 

a vývozné príležitosti; 

26. podčiarkuje skutočnosť, že riadenie rizík a veda sú základom ochrany životného 
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prostredia a zdravia v právnych predpisoch EÚ; 

27. berie na vedomie, že Komisia uskutočňuje kontrolu vhodnosti smernice o vtákoch a 

smernice o biotopoch; zdôrazňuje, že tieto smernice sú základným kameňom úsilia 

Európy o zastavenie straty biodiverzity a obnovenie znehodnotených ekosystémov a že 

ich regulačný rámec je pružný a zároveň moderný a je rámcom, podľa ktorého sa podniky 

môžu prispôsobiť a v ktorom môžu úspešne fungovať; 

28. v tejto súvislosti sa vyslovuje proti opätovnému zasahovaniu do smernice o vtákoch a 

smernice o biotopoch; 

29. s prekvapením berie na vedomie, že Komisia stiahla návrhy na revíziu právnych predpisov 

o odpadoch a transparentnosť právnych predpisov týkajúcich sa zdravia; so znepokojením 

berie na vedomie oznámenie Komisie, že má v úmysle upraviť návrh o znížení národných 

emisií bez uvedenia ďalších podrobností; vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh na obe 

stiahnutia bol oznámený bez predloženia akejkoľvek analýzy alebo dôkazov, ktoré by ho 

zdôvodňovali, a že sa neuskutočnili žiadne predchádzajúce konzultácie so 

spoluzákonodarcami a zúčastnenými stranami; poukazuje na ohlásený záväzok Komisie 

uvedený v jej pracovnom programe na rok 2015, že pred finalizáciou rozhodnutia o 

svojom pracovnom programe na rok 2015, najmä pokiaľ ide o stiahnutie právnych 

predpisov, zohľadní názor Európskeho parlamentu a Rady; zdôrazňuje skutočnosť, že pri 

viacerých hlasovaniach v pléne vyjadrila väčšina poslancov EP podporu zachovaniu 

balíka opatrení týkajúcich sa obehového hospodárstva v nezmenenej podobe; vyjadruje 

hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia stiahla návrh na revíziu právnych predpisov o 

odpadoch, a kritizuje zbytočnú stratu času a zdrojov, ktorú toto stiahnutie spôsobilo; 

vyjadruje nesúhlas s oznámením Komisie o stiahnutí návrhu na preskúmanie smernice o 

zdaňovaní energie; 

30. pripomína závery zo správy skupiny na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže 

o znižovaní byrokracie v Európe, v ktorej sa právne predpisy v oblasti životného 

prostredia nezaraďujú medzi najviac zaťažujúce; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

zohľadnila tieto závery, keď bude zvažovať stiahnutie alebo zadržanie ďalších návrhov v 

oblasti životného prostredia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podľa tej istej správy 

prispievajú právne predpisy v oblasti životného prostredia k celkovému objemu zbytočnej 

administratívnej záťaže iba jedným percentom; 

31. domnieva sa, že legitímnosť programu REFIT závisí od oddelenia otázok, ktoré sa týkajú 

regulačnej vhodnosti a efektívnosti, od politického cieľa regulácie a s tým spojených 

kompromisov medzi zúčastnenými stranami, čo je zodpovednosťou zákonodarcov; 

vzhľadom na opatrenia v rámci programu REFIT stanovené v prílohe 3 pracovného 

programu Komisie na rok 2015 v oblastiach klímy a energetiky, životného prostredia, 

námorných záležitostí a rybárstva, zdravia a bezpečnosti potravín a vnútorného trhu, 

priemyslu, podnikania a MSP zdôrazňuje, že je dôležité obmedziť rozsah pôsobnosti 

týchto opatrení len na zjednodušenie a že ciele verejnej politiky by nemali byť ohrozené; 

32. vyzýva Komisiu, aby popri programe REFIT nevykonávala žiadne samostatné a 

jednostranné posúdenia kumulatívnych nákladov, ako je plánované napríklad v prípade 

najvýznamnejších právnych predpisov a politík EÚ týkajúcich sa európskeho chemického 

priemyslu, a aby namiesto toho začlenila tento aspekt do všeobecnej kontroly vhodnosti s 
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cieľom zabezpečiť vyvážený prístup, v rámci ktorého sa takisto zohľadňuje prínos 

dotknutých právnych predpisov; 

33. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na závažné a pretrvávajúce problémy spojené s 

vykonávaním nariadenia (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o 

potravinách vrátane problémov narušenia hospodárskej súťaže preskúmala vedecký základ 

tohto nariadenia a jeho užitočnosť a realistickosť a prípadne vypustila koncepciu 

nutričného zloženia; domnieva sa, že ciele nariadenia (ES) č. 1924/2006, ako je 

zabezpečenie toho, aby informácie, ktoré sa poskytujú v súvislosti s potravinami, boli 

pravdivé, a aby sa uvádzali konkrétne údaje o obsahu tuku, cukru a soli, sa v súčasnosti 

dosiahli nariadením (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách 

spotrebiteľom; 

34. vyzýva Komisiu, aby výsledok činnosti európskej iniciatívy občanov Right2Water brala 

vážne a zabezpečila, že sa jej návrhy budú realizovať k všeobecnej spokojnosti všetkých 

zúčastnených strán a najmä všetkých európskych občanov; 

35. očakáva, že Komisia pred oznámením o každom stiahnutí svojho návrhu uskutoční 

štruktúrované konzultácie, a to aj s Európskym parlamentom; 

36. poukazuje na povinnosť Komisie podľa Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou predložiť podrobné vysvetlenie včas pred stiahnutím 

akýchkoľvek návrhov, ku ktorým už Parlament vyjadril pozíciu v prvom čítaní, ako je to v 

prípade smernice o transparentnosti týkajúcej sa tvorby cien a úhrady liekov; 

37. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevystupovala v rokovaniach o novej smernici 

o plastových taškách ako sprostredkovateľ a že dokonca verejne hrozila, že v mene „lepšej 

právnej regulácie“ stiahne svoj návrh krátko pred uzavretím dohody zo strany 

spoluzákonodarcov; 

38. pripomína Komisii výsady spoluzákonodarcov pri legislatívnom postupe a naliehavo ju 

žiada, aby rešpektovala právo spoluzákonodarcov na zmenu návrhov Komisie; takisto 

pripomína zodpovednosť spoluzákonodarcov dodržiavať zásady lepšej právnej regulácie, 

a najmä medziinštitucionálne dohody; okrem toho sa domnieva, že už sa mala dávno 

uskutočniť revízia medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, a víta iniciatívy 

Komisie na začatie rokovaní o aktualizácii tejto dohody; 

39. domnieva sa, že pri navrhovaní právnych predpisov v oblasti, ktorá sa vyznačuje 

komplexnosťou a mnohotvárnosťou, by sa malo počítať s druhou fázou konzultácií 

spojenou so zverejnením návrhu legislatívneho aktu na vyjadrenie pripomienok všetkých 

relevantných zúčastnených strán, pričom návrh by bol doplnený o predbežné posúdenie 

vplyvu; nazdáva sa, že prostredníctvom tejto druhej fázy by bola analýza Komisie 

dôkladnejšia a každý návrh prijatý podľa tohto postupu by bolo možné lepšie zdôvodniť; 

40. vyzýva Komisiu, aby predĺžila platnosť mandátu skupiny na vysokej úrovni, ktorý uplynul 

31. októbra 2014, a zabezpečila, že jej členovia nebudú čeliť konfliktu záujmov a že sa jej 

rady rozšíria aj o poslanca EP z Výboru pre právne veci. 
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