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 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 

záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zastává názor, že účinné uplatňování práva EU je nezbytné pro to, aby bylo možné těžit 

z přínosů, které unijní politiky občanům a podnikům přináší, a že jednotné uplatňování 

práva EU ve všech členských státech je pro úspěch EU klíčové; 

2. upozorňuje na to, že Komise má pravomoc a povinnost dohlížet na uplatňování práva 

EU a zahájit řízení o nesplnění povinnosti proti členskému státu, který nesplnil 

povinnost stanovenou ve Smlouvách; 

3. vítá skutečnost, že se Komise1 rozhodla reagovat na nesplnění povinnosti neprodleně, 

a podporuje její úsilí o neformální řešení problémů spojených s uplatňováním právních 

předpisů EU;  vyzývá Komisi, aby vylepšila pilotní systém EU pro řešení problémů;  

4. je znepokojen nárůstem celkového počtu řízení o nesplnění povinnosti v roce 2016, 

přičemž se jedná o nejvyšší počet takových případů zaznamenaných v posledních pěti 

letech; 

5. vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala případy nesplnění povinnosti v souvislosti 

s životním prostředím, které mají přeshraniční rozměr, včetně řádného provádění 

právních předpisů EU ve vnitrostátním právu a jejich uplatňování ze strany budoucích 

členských států;  

6. konstatuje, že počet řízení o nesplnění povinnosti, která se týkají životního prostředí, 

v roce 2016 klesl oproti roku 2015, avšak vzrostl počet řízení v oblasti zdraví 

a bezpečnosti potravin, a vyzývá Komisi, aby této záležitosti věnovala zvláštní 

pozornost; 

7. vyzývá Komisi, aby při navrhování a hodnocení právních předpisů více zohledňovala 

nutnost snižovat administrativní zátěž pro malé a střední podniky;   

8. domnívá se, že v souladu s úsilím Komise o tvorbu kvalitnějších a účinnějších právních 

předpisů EU2 by měly být vždy zohledněny zásady subsidiarity a proporcionality.  

                                                 
1 C(2016)8600, Úř. věst. C 18, 19. ledna 2017. 
2 COM(2017)0651, 24. října 2017. 

 


