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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 

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

1. bere na vědomí sdělení o programu REFIT a pokračující odhodlání, jež prokázala Komise 

ohledně agendy zdokonalování tvorby právních předpisů; zdůrazňuje, že práce plánovaná 

ve sdělení o programu REFIT by měla být považována za neustálý proces, který zajistí, že 

právní předpisy, jež jsou v platnosti na evropské úrovni, budou sloužit svému účelu, a 

povede k dosažení společného cíle zákonodárců a splní očekávání občanů, podniků a 

dalších zúčastněných subjektů; zdůrazňuje, že program REFIT by se měl zaměřit na lepší 

regulaci a neměl by oslabovat rovnost mužů a žen, sociální, pracovní a environmentální 

standardy ani ochranu životního prostředí a spotřebitelů;  

2. domnívá se, že v případě, kdy bylo jednoznačně stanoveno, že je třeba přijmout opatření 

na úrovni EU, a kdy je takové opatření v souladu se zásadami subsidiarity a 

proporcionality, by mělo být pečlivé posouzeno, zda je za účelem splnění stanoveného 

politického cíle vhodné použít nelegislativní či legislativní nástroj, a v případě 

legislativního nástroje rovněž jaký, přičemž se důraz klade na přidanou evropskou 

hodnotu; domnívá se, že u každého nového legislativního aktu je třeba uplatňovat soubor 

ukazatelů pro určení správních nákladů na jeho dodržování, díky čemuž bude možné lépe 

posoudit jeho dopady; zdůrazňuje, že tyto ukazatele musí být založeny na jasných, 

komplexních, (případně) kvantifikovatelných a mnohostranných kritériích, a to i 

sociálních, hospodářských a environmentálních, aby byla náležitě posouzena dopady, 

které by mělo přijetí či nepřijetí opatření na úrovni EU; 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby přísněji posuzovaly dopad budoucích i stávajících 

právních předpisů na MSP a na konkurenceschopnost obecně; je přesvědčen, že 

významnou částí procesu posuzování dopadů by mělo být posouzení dopadů na 

konkurenceschopnost; domnívá se, že návrh revidovaných pokynů by měl obsahovat 

návod k posuzování dopadů na konkurenceschopnost a jejich vážení v rámci závěrečné 

analýzy; podporuje oprávněný předpoklad, že návrhy s nepříznivým dopadem na 

konkurenceschopnost by měly být zamítnuty, pokud není doložen významný 

nekvantifikovatelný přínos; 

4. vyjadřuje zklamání nad tím, že opatření, jejichž revize je stanovena v přehledu, který tvoří 

přílohu sdělení, zdaleka nejsou nová a spíše představují soupis opatření, k jejichž přijetí 

byla Komise povinna vzhledem k uplynutí platnosti ustanovení o změnách, jež jsou 

obsažena v dříve přijatých právních předpisech; od nové Komise očekává ambicióznější 

přístup k cílům uvedených ve sdělení o programu REFIT, zejména pokud jde o řešení 

obtížných otázek, jako jsou ty, jež byly zdůrazněny v rámci konzultace „TOP Ten“ 

s MSP; 

5. domnívá se, že koncepce přehledů by měla být revidována a místo nich by měly existovat 

dva dokumenty, kdy v jednom by měl být uveden pracovní plán a ve druhém, novém 

dokumentu, by měly být uvedeny podrobnosti o pokroku Komise v kvantitativním 

vyjádření; vyzývá, aby tento druhý dokument tvořil základ výročního prohlášení o nových 

nákladech pro podniky, které by mělo představovat snadno srozumitelné prohlášení či 
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hlavní knihu „dluhů a pohledávek“, pokud jde o administrativní a právní dopad návrhů 

přijatých v předchozím legislativním roce, a které by bylo mnohem užitečnější a svědčilo 

také o tom, že Komise chápe, že častým problémem jsou také kumulativní náklady 

regulace; 

6. znovu připomíná, že je nutné v právních předpisech EU věnovat náležitou pozornost 

MSP; vyzývá Komisi, aby s cílem prokázat přidanou hodnotu opatření EU a souvisejících 

nákladů i přínosů uznala v revidovaných pokynech týkajících se hodnocení dopadu 

důležitost zahrnutí zásady „zelenou malým a středním podnikům“, včetně povinného testu 

týkajícího se MSP a posuzování z hlediska konkurenceschopnosti, a aby řádně 

analyzovala sociální, environmentální a hospodářský dopad navrhovaných právních 

předpisů; 

7. zdůrazňuje, že přijetí návrhů Komise sborem komisařů by se mělo zakládat na příznivém 

stanovisku Výboru pro posuzování dopadů, který by měl potvrdit, že dané hodnocení 

dopadu bylo provedeno uspokojivým způsobem; 

8. připomíná svůj postoj ve věci obecné výjimky pro mikropodniky z právních předpisů EU, 

jak uvádí jeho usnesení ze dne 23. října 2012 o malých a středních podnicích (MSP): 

konkurenceschopnosti a obchodních příležitostech1 a usnesení ze dne 27. listopadu 2014 o 

revizi pokynů k posouzení dopadů právních předpisů a úloze testu dopadů na MSP2, a 

sice, že výjimky musí být u každého návrhu posuzovány případ od případu, aby se tak 

zohledňovala politiku přenesení důkazního břemene, tzn. že mikropodniky by měly být 

vyloučeny z působnosti návrhů, pokud se neprokáže, že by do působnosti měly být 

zahrnuty; důrazně Komisi vybízí, aby dále rozvíjela pokrok, který v této oblasti dosáhla, 

tím, že bude dále snižovat náklady, které vznikají mikropodnikům a MSP v důsledku 

právních předpisů; poukazuje na doporučení, která v této otázce učinil ve výše uvedeném 

usnesení ze dne 27. listopadu 2014; 

9. poukazuje na to, že ve věci konzultačního postupu „Top Ten“ a snížení zátěže vyplývající 

z právních předpisů EU pro MSP, jak uvádí ve svém usnesení ze dne 17. dubna 2014 na 

toto téma3, vyjádřil Parlament postoj v tom smyslu, že zátěž vyplývající z 

pracovněprávních předpisů by měla být snížena a směrnice o pracovní době by měla být 

zásadně přepracována, neboť nejsou dostatečně flexibilní pro mikropodniky a MSP; dále 

konstatuje, že ve výše uvedeném usnesení Parlament doporučil, aby podniky s nízkým 

rizikem nemusely vypracovávat písemná posouzení o zdraví a bezpečnosti, a snížilo se tak 

zatížení právními předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti; 

10. konstatuje, že až třetina administrativní zátěže související s právními předpisy EU vzniká 

v důsledku vnitrostátních prováděcích opatření, a připomíná, že je důležité zajistit rychlé a 

důsledné provedení, uplatňování a vymáhání právních předpisů spolu s navrhovaným 

zjednodušením, a zdůrazňuje, že je třeba zabránit nadměrné tvorbě vnitrostátních právních 

předpisů (tzv. gold-plating); vyzývá Komisi, aby zahrnula kritéria pro hodnocení 

nepřiměřených vnitrostátních prováděcích opatření s cílem jednoznačně určit nadměrnou 

tvorbu právních předpisů (tzv. gold-plating) do regulačního přehledu EU, aby se tak v 

                                                 
1 Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 40. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2014)0069. 
3 Přijaté texty, P7_TA(2014)0459. 
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jednotlivých státech odhalily takovéto dodatečné inovace; zdůrazňuje, že takováto 

definice musí respektovat právo členských států uplatňovat přísnější normy v případech, 

kdy právo EU stanoví pouze minimální harmonizaci; 

11. je přesvědčen, že by se na rozhodnutí o sekundárních právních předpisech měly stejně 

jako v případě primárních právních předpisů vztahovat zásady zlepšování právní úpravy; 

vyzývá Komisi a případně její agentury, aby akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty 

byly vždy, pokud se předpokládá, že budou mít závažný dopad, doprovázeny povinným 

hodnocením dopadů, včetně konzultací se zainteresovanými stranami; za tímto účelem 

vyzývá k tomu, aby byly změněny pokyny týkající se prováděcích aktů v souladu s 

obecnými pokyny pro akty v přenesené pravomoci; zdůrazňuje, že spoluzákonodárci by 

měli být v rámci právních předpisů Tier 1 co nejkonkrétnější, pokud jde o to, čeho by 

mělo být akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty dosaženo; poukazuje na to, že v 

usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o účelnosti právních předpisů EU 

a subsidiaritě a proporcionalitě1 byla Komise vyzvána, aby prohloubila přezkum 

uplatňování zásady proporcionality, zejména s ohledem na použití článků 290 a 291 

Smlouvy o fungování Evropské unie týkajících se aktů v přenesené pravomoci 

a prováděcích aktů;  

12. podporuje záměr Komise zlepšit hodnocení jakožto ústřední aspekt inteligentních 

právních předpisů; zdůrazňuje, že hodnocení nabízejí spolehlivé informace o skutečném 

účinku zákonů na adresáty norem, a požaduje v této souvislosti formální a všeobecné 

zapojení dotčených adresátů norem do postupu hodnocení; 

13. vyzývá k tomu, aby byla znovu projednána a aktualizována interinstitucionální dohoda o 

zdokonalení tvorby právních předpisů, aby se zohlednila Lisabonská smlouva a rámcová 

dohoda mezi Parlamentem a Komisí a vytvořily se konsolidované osvědčené postupy v 

oblastech, jako je legislativní plánování, hodnocení dopadu, systematické hodnocení 

právních předpisů EU ex-post a provádění a využívání aktů v přenesené pravomoci a 

prováděcích aktů; 

14. vyzývá Komisi, aby přijala metodiku pro kvantitativní cíle pro snižování administrativní 

zátěže na evropské úrovni; poukazuje na pozitivní zkušenosti některých členských států, 

pokud jde o stanovování cílů čistého snížení zátěže s cílem snížit náklady na dodržování 

předpisů; žádá, aby byla tato metodika prodiskutována v nově navržené skupině na vysoké 

úrovni pro oblast administrativní zátěže a aby byla v případě jejího přijetí zohledněna 

v budoucím posouzení dopadů; 

15. vyzývá k tomu, aby se příslušné zúčastněné strany, včetně sociálních partnerů, 

podnikatelských sdružení, organizací na ochranu spotřebitelů, environmentálních a 

sociálních organizací a celostátních, regionálních i místních orgánů, ve větší míře zapojily 

do kontrol subsidiarity a proporcionality, hodnocení administrativní zátěže (včetně 

pozitivního dopadu i nákladů souvisejících s dodržováním právních předpisů), volby 

právního základu, hodnocení účelnosti právních předpisů a jejich hodnocení ex-post a 

monitorování provádění a vymáhání právních předpisů EU na vnitrostátní úrovni; je 

přesvědčen, že tyto kontroly hodnocení by bylo možno posílit, pokud by členské státy 

prováděly vzájemné hodnocení; vítá, že Komise hodlá zřídit novou pracovní skupinu na 

                                                 
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0061. 
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vysoké úrovni pro zlepšování právní úpravy, která bude složena ze zúčastněných stran a 

nezávislých vnitrostátních odborníků a jež bude spadat do zodpovědnosti příslušného 

místopředsedy; navrhuje, aby tato skupina dostala silný mandát a stala se tak účinným a 

nezávislým poradním orgánem; 

16. je přesvědčen, že nevyvážené či neúplné hodnocení dopadů nebo jeho neprovedení je 

nutno považovat za důvod pro možné zrušení nebo revizi stávajících právních předpisů 

Unie v rámci programu REFIT; 

17. zdůrazňuje, že pokud jde o deregulaci, je třeba uplatňovat přístup zdola nahoru; vyzývá 

proto Komisi, aby zřídila fórum evropských zúčastněných stran pro lepší právní úpravu a 

snížení byrokracie, přičemž by měl být stanoven kvantitativní cíl snížení administrativní 

zátěže do roku 2020 o 25 %; zdůrazňuje, že fórum by měly tvořit příslušné zúčastněné 

strany, včetně sociálních partnerů, spotřebitelských organizací a zástupců z 

podnikatelského prostředí; zdůrazňuje, že návrhy tohoto fóra by měla Komise aktivně 

posuzovat a že by měla takovéto návrhy projednávat v souladu se zásadou „dodržuj nebo 

vysvětli“; je přesvědčen, že by fórum mohlo sloužit jako platforma pro podniky a 

společné skupiny, které buď na vnitrostátní nebo celoevropské úrovni předkládají přímé 

vstupy, které posilují zásady lepší právní úpravy nebo přispívají ke snížení byrokracie v 

právní úpravě v rámci jejich sektoru; 

18. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby konzultace se zúčastněnými stranami probíhaly 

transparentně a včas a jejich výstup byl analyzován z kvantitativního i kvalitativního 

hlediska s cílem zaručit, že budou rovněž patřičně zohledněny minoritní názory; domnívá 

se, že je zásadní, aby zúčastněné strany měly v co nejranější fázi legislativního procesu 

možnost vyjádřit se Výboru pro posuzování dopadů k aspektům návrhů Komise, které 

znamenají zbytečnou zátěž, a to prostřednictvím prozatímního hodnocení dopadu ve fázi, 

která předchází konečnému legislativnímu návrhu a hodnocení, například prostřednictvím 

v budoucnu vytvořené odborné skupiny na vysoké úrovni pro zlepšování právní úpravy; 

19. vyzývá Komisi, aby provádění programu REFIT začlenila do širšího rámce definování a 

provádění pracovního programu a klíčových priorit Komise; 

20. naléhavě žádá Komisi, aby v rámci příprav prováděcích aktů a aktů v přenesené 

pravomoci zintenzivnila veřejné i soukromé konzultace se všemi zúčastněnými stranami, 

včetně spotřebitelů, s cílem zvážit možnosti zlepšení informovanosti o návrzích v jejich 

prozatímní fázi; je přesvědčen, že toto úsilí o posílení vstupů zúčastněných stran před 

dokončením doporučení povede ke zlepšení právních předpisů; v tomto ohledu vítá 

případné iniciativy zaměřené na srovnávání postupů konzultací o prozatímních pravidlech 

či normách s postupy uplatňovanými v jiných právních řádech s cílem vytvořit osvědčené 

postupy; 

21. domnívá se, že zúčastněné strany, místní a regionální orgány a členské státy by se měly ve 

větší míře podílet na určování konkrétních problémů v oblasti provádění na místní, 

regionální a celostátní úrovni a měly by poskytovat zpětnou vazbu Komisi; vyzývá k 

tomu, aby pro měření nákladů na dodržování i nákladů vyplývajících z neexistence 

regulace (v duchu „cost of non-Europe“, tj. z neexistence společného evropského postupu) 

byly používány ukazatele; vyzývá k tomu, aby byly tyto ukazatele komplexní a vhodné 

pro hodnocení možných přínosů a záporů i nákladů a úspor vyplývajících z přístupu 
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založeného na jednotném trhu, a to jak z kvalitativního, tak kvantitativního hlediska; 

22. je přesvědčen, že posun směrem k digitalizaci hospodářství, společnosti a veřejné správy 

by měl být zohledněn v posouzení programu REFIT a v dalším úsilí o zlepšování právní 

úpravy; je přesvědčen, že široké využití nástroje REFIT a uplatnění kontroly účelnosti by 

rovněž mohly přispět k posuzování soudržnosti a ucelenosti oblastí regulace v širším 

rámci jednotného digitálního trhu; 

23. vítá očekávaný návrh interních pokynů pro zlepšování kvality konzultací a jejich 

hodnocení; je přesvědčen, že pokud jde o složitost volby politiky v každé jednotlivé 

oblasti, musí být otázky pokládané v rámci konzultací konkrétnější a formulovány tak, 

aby byly srozumitelné; domnívá se, že pokud jsou právní předpisy navrhovány ve složité 

oblasti, měla by být stanovena druhá fáze konzultací, v jejímž rámci by byl zveřejněn 

návrh legislativního aktu, a to spolu s prozatímním hodnocením dopadů, k nimž by se 

vyjádřily všechny zúčastněné strany; má za to, že tato druhá fáze by dále zpřesnila 

analýzu Komise a posílila oprávněnost návrhu, který by byl tímto postupem přijat; 

24. připomíná, že komisařka Bieńkowska během svého schvalovacího slyšení vyjádřila 

závazek Komise zvážit stažení jakéhokoli návrhu v případě, že poslanci dospějí k závěru, 

že hodnocení dopadů je chybné nebo že některé aspekty nebyly náležitě zváženy; vyzývá 

Komisi, aby písemně potvrdila, že se jedná o přístup celého sboru komisařů; 

25. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit komunikační politiku EU týkající se právních předpisů EU, 

v rámci níž by program lepší právní úpravy představoval cenný základ pro to, aby byla 

činnost EU srozumitelnější a konkrétnější; vyzývá Komisi k tomu, aby dále rozvíjela 

portál Vaše Evropa ve spolupráci s členskými státy, aby se tak MSP usnadnil přístup k 

praktickým informacím o nadcházejících konzultacích a příslušných předpisech EU a 

jejich uplatňování v členských státech ve vícejazyčném formátu; 

26. vítá a podporuje záměr Komise zahájit ve střednědobém horizontu řadu nových hodnocení 

a kontrol účelnosti a účinnosti stávajících předpisů EU a uplatňování Smluv, a to včetně 

otázky zpožděných plateb. 
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Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, 

Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel 

Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van 

Bossuyt, Marco Zullo 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Emma 

McClarkin, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van 

Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, 

Emilian Pavel 

 
 


