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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Lepšia tvorba práva

1. pozitívne hodnotí, že Komisia pokračuje v skúmaní uplatňovania zásad subsidiarity 
a proporcionality zo strany inštitúcií Únie a národných parlamentov na základe 
jednotlivých hlavných prípadov, čím zvyšuje prehľadnosť správy o lepšej tvorbe práva;

2. upozorňuje na posilnenú úlohu národných parlamentov vyplývajúcu z Lisabonskej 
zmluvy, pokiaľ ide o dohľad nad legislatívnymi návrhmi v súvislosti so zásadami 
subsidiarity a proporcionality, a berúc na vedomie s tým spojené technické problémy 
nabáda národné parlamenty, aby viac uplatňovali svoje nové práva a využívali pritom 
Konferenciu výborov pre európske záležitosti (COSAC) ako platformu na výmenu 
osvedčených postupov;

3. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že národné parlamenty musia v rámci možnosti pri 
predkladaní stanovísk odlišovať aspekty subsidiarity od aspektov proporcionality;

4. žiada zlepšenie databázy EUR-lex s cieľom zvýšiť jej transparentnosť a jednoduchosť 
používania pre národné parlamenty;

Inteligentná regulácia

5. navrhuje preskúmať, či je možné dosiahnuť a oficiálnou cestou zabezpečiť určité spoločné 
chápanie medzi inštitúciami Únie a členskými štátmi v otázke, ako uplatňovať normy 
inteligentnej regulácie;

6. poukazuje na to, že posudzovaná miera administratívnej a regulačnej záťaže by sa mala 
vyjadrovať skôr v čistých, a nie v hrubých hodnotách;

7. zdôrazňuje, že ciele zníženia administratívnej a regulačnej záťaže by nemali byť 
stanovené len do roku 2012, ale že by sa mali už teraz vytýčiť na obdobie po tomto roku;

8. uznáva prácu, ktorú doteraz odviedol Výbor pre posudzovanie vplyvu v rámci kontroly 
kvality posúdení vplyvu vypracovaných Komisiou; zdôrazňuje však, že táto kontrola sa 
musí vykonávať absolútne nezávisle od Komisie, a to presunutím tejto úlohy na externý 
orgán alebo primeranou organizáciou výboru; zastáva názor, že by sa to neprekrývalo 
s právom iniciatívy Komisie ani s jej výsadami, ale že by sa tým skôr posilnila 
hodnovernosť posúdení;

9. poukazuje na to, že časové obmedzenia parlamentného postupu neumožňujú vždy 
vypracovanie posúdení vplyvu v prípade podstatných zmien a doplnení k návrhom 
Komisie predložených na úrovni výborov; pripomína však, že Parlament a Rada sa 
v zásade dohodli na vykonávaní dodatočných posúdení vplyvu vždy, keď budú do 
legislatívneho postupu zavádzať nové prvky, ktoré sa týkajú právnej alebo hospodárskej 
podstaty príslušného aktu; preto žiada lepšie uplatňovanie posúdení ex ante;
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10. poukazuje na to, že občiansku iniciatívu, ktorá bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako 
zložka participatívnej demokracie, nesmie Komisia považovať za vedľajší produkt 
zmluvy, ale skôr za súčasť svojej koncepcie inteligentnej regulácie, pretože otvára novú 
cestu prijímania právnych predpisov;

11. zastáva názor, že transpozícia smerníc EÚ do práva členských štátov by sa mala 
dosahovať nielen v rámci lehôt, ale v rámci možností synchronizovaným spôsobom, aby 
sa predišlo dôsledkom, ako je narúšanie hospodárskej súťaže medzi príslušnými 
hospodárskymi aktérmi, nadmerná regulácia (gold plating) atď..


