
PA\887621CS.doc PE478.571v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro ústavní záležitosti

2011/2275(INI)

17. 2. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro ústavní záležitosti

pro Výbor pro právní záležitosti

k dvacáté osmé výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU (2010)
(2011/2275(INI))

Navrhovatel: Morten Messerschmidt



PE478.571v01-00 2/4 PA\887621CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\887621CS.doc 3/4 PE478.571v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje na to, že od doby, kdy byla tato zpráva vydána, dosáhly Parlament, Rada, 
Komise a členské státy v otázce informativních dokumentů dohody, která stanoví vztah 
mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů 
přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva (srovnávací tabulky); 
podotýká, že tyto tři orgány a členské státy se dohodly, že do směrnic budou začleňovat 
bod odůvodnění, v němž se prohlašuje, že dotčený členský stát musí předložit srovnávací 
tabulku v určitém případě, kdy je to nezbytné a přiměřené;

2. připomíná, že Parlament a Komise více než deset let bezvýsledně usilovaly o to, aby byla 
do směrnic začleňována závazná ustanovení o srovnávacích tabulkách, což často zamítla 
Rada, a vítá dohodu, jíž bylo dosaženo;

3. zdůrazňuje, že srovnávací tabulky jsou neocenitelným nástrojem, který Komisi a 
Parlamentu umožňuje dohlížet na to, zda členské státy správně provádějí směrnice do 
svého práva, jelikož vztah mezi směrnicí a příslušnými vnitrostátními ustanoveními je 
často velmi složitý a někdy je téměř nemožné ho zpětně vysledovat;

4. zdůrazňuje, že při řízení o nesplnění povinnosti je velmi důležitá transparentnost, 
v neposlední řadě vzhledem k tomu, že Parlament má možnost kontrolovat uplatňování 
práva EU; v této souvislosti připomíná, že v revidované rámcové dohodě o vztazích 
s Parlamentem se Komise zavazuje, že „poskytne Parlamentu souhrnné informace o 
veškerých řízeních pro porušení povinnosti ze strany členských států zasláním formálního 
dopisu o otázkách, jichž se takové řízení týká (...)“, a očekává, že toto ustanovení bude 
v dobré víře uplatňováno v praxi;

5. připomíná, že nedodržení lhůty pro provedení směrnice do vnitrostátního práva je 
porušením Smluv stejně jako nedodržení jakýchkoli jiných ustanovení hmotného práva, a 
podle toho se na něj musí pohlížet a reagovat; v tomto ohledu vítá možnost, kterou 
zavedla Lisabonská smlouva, kdy může být dotčenému členskému státu v takových 
případech uloženo společně s rozsudkem ohledně nesplnění povinnosti zaplacení paušální 
částky nebo penále;

6. vítá, že Komise využívá pro usnadnění procesu provádění předpisů do vnitrostátního 
práva velký počet nástrojů (kontrolní seznamy pro provádění, příručky nebo vysvětlivky), 
a vybízí Komisi, aby ještě důkladněji sledovala provádění směrnic do vnitrostátního práva 
před koncem lhůty pro provedení, zejména v případě členských států se „špatnými 
výsledky“ v této oblasti, aby mohla pohotově zasáhnout;

7. upozorňuje na to, že jsou-li ustanovení směrnic dostatečně přesná a nepodmíněná, jsou 
přímo použitelná (tzv. přímý účinek), navrhuje, aby Komise na taková ustanovení 
odkazovala ve svém odůvodnění směrnice, a zastává názor, že osoby vykonávající 
právnické profese by s nimi měly být lépe seznámeny;
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8. vyzývá Komisi, aby v každém případě posoudila, zda by s ohledem na obrovský počet 
případů týkajících se nesdělení přijatých opatření (470 nevyřešených případů v roce 2010) 
nebylo vhodnější zvolit namísto směrnice nařízení; poznamenává, že by to zároveň 
vyřešilo problém členských států, jež překračují normy vyžadované směrnicí, což má za 
následek protekcionistické účinky (tzv. gold-plating);


