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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zlepšování právní úpravy, subsidiaritě a proporcionalitě a inteligentní regulaci
(2011/2029(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu o zlepšení tvorby právních předpisů1,

– s ohledem na svůj postoj ze dne 15. prosince 2010 k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o občanské iniciativě2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě mezi 
Evropským parlamentem a Komisí na příští legislativní období3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. září na 2010 o zlepšení tvorby právních předpisů –
15. roční zprávu Evropské komise v souladu s článkem 9 Protokolu o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o 26. výroční zprávě Komise 
o kontrole uplatňování práva Evropské unie5,

– s ohledem na své usnesení ze dne ... května 2011 o zajištění nezávislých posouzení 
dopadů6,

– s ohledem na své usnesení ze dne ... července 2011 o 27. zprávě Komise o kontrole 
uplatňování práva EU7,

– s ohledem na „Hlavní směry politiky příští Komise“, které předseda Komise předložil dne 
3. září 2009,

– s ohledem na sdělení Komise o inteligentní regulaci v Evropské unii (KOM(2010)0543),

– s ohledem na zprávu Komise o subsidiaritě a proporcionalitě (17. zpráva o zlepšení tvorby 
právních předpisů za rok 2009) (KOM(2010)0547),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Třetí strategický přezkum zlepšování právní 
úpravy v Evropské unii” (KOM(2009)0015),

– s ohledem na pracovní dokument Komise nazvaný „Snižování administrativní zátěže 
v Evropské unii“ – zpráva o pokroku za rok 2008 a perspektivy na rok 2009 
(KOM(2009)0016),

                                               
1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0480.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0009.
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0311.
5 Přijaté texty, P7_TA(2010)0437.
6 Přijaté texty, P7_TA(2011)0XXX.
7 Přijaté texty, P7_TA(2011)0XXX.
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– s ohledem na pracovní dokument Komise nazvaný „Třetí zpráva o pokroku strategie pro 
zjednodušení právního prostředí” (KOM(2009)0017),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční program pro snižování administrativní 
zátěže v Evropské unii – Plány snižování zátěže v jednotlivých odvětvích a činnosti v roce 
2009“ (KOM(2009)0544),

– s ohledem na zprávu skupiny nezávislých zúčastněných stran na nejvyšší úrovni ze dne 
17. září 2009 o administrativní zátěži,

– s ohledem na závěry Rady ve složení pro konkurenceschopnost ze dne ... května 2011 
o inteligentní regulaci,

– s ohledem na zprávu nazvanou „Inteligentní regulace: přehlednější, spravedlivější 
a konkurenceschopnější EU“, kterou v roce 2010 předložily vlády Dánska, Nizozemska 
a Spojeného království,

– s ohledem na brožuru nazvanou „Zvolme růst – Proč potřebujeme reformu k uvolnění 
potenciálu Evropy“, kterou zveřejnila vláda Spojeného království v roce 2011,

– s ohledem na dopis devíti hlav států nebo vlád členských států ze dne 18. března 2011 
adresovaný předsedům Rady a Komise o podpoře růstu Evropy,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů a Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že agenda inteligentní regulace byla představena v rámci strategie EU 
2020, jejímž cílem je do roku 2020 dosáhnout „inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“, zejména snížením administrativní zátěže pro podniky prostřednictvím lepší 
kvality stávajících právních předpisů EU a jejich zjednodušením,

B. vzhledem k tomu, že správné uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality má zásadní 
význam, má-li Evropská unie řádně fungovat, činnost jejích orgánů splňovat očekávání 
občanů, podniků působících na vnitřním trhu i vnitrostátních a místních orgánů veřejné 
správy a má-li se zajistit, aby byla rozhodnutí přijímána co nejblíže občanům,

C. vzhledem k tomu, že problematiku inteligentní regulace je třeba posuzovat nejen 
v souvislosti s legislativním programem Komise, ale rovněž v širším kontextu 
v souvislosti s pokračujícím uplatňováním nových aspektů Lisabonské smlouvy, které 
mají vliv na legislativní postupy,

D. vzhledem k tomu, že se Lisabonská smlouva snaží obnovit rovnováhu sil mezi 
evropskými orgány a přiznává Parlamentu rovné postavení s Radou při tvorbě právních 
předpisů v rámci řádného legislativního postupu,

E. vzhledem k zásadnímu významu, který při přípravě návrhů právních předpisů, včetně 
posuzování jejich dopadů, mají konzultace se všemi zúčastněnými stranami, zejména 
s malými a středními podniky (MSP),
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F. vzhledem k tomu, že od roku 2005 je realizován program snižování administrativní zátěže 
vyplývající z právních předpisů Evropské unie a že jeho cílem je snížit tuto zátěž o 25 % 
do roku 2012, což by odpovídalo nárůstu HDP o 1,4 %,  

G. vzhledem k tomu, že ačkoli Komise navrhla opatření ke snížení administrativní zátěže, jež 
přesahují cílovou hodnotu, Parlament a Rada musí ještě předtím přijmout jiná opatření, 
která se podílejí přibližně čtvrtinou na tomto 25% cíli,

H. vzhledem k tomu, že jedním z klíčových prvků tohoto programu je základní měření 
administrativních nákladů založené na standardním nákladovém modelu,

I. vzhledem k tomu, že použití postupů přepracování a kodifikace ke zjednodušení 
a kodifikaci platných právních předpisů zajišťuje větší jasnost a konzistentnost 
prováděných změn,

J. vzhledem k zásadnímu významu správného a včasného provádění směrnic Evropské unie 
členskými státy a k přetrvávajícímu problému zavádění dodatečných povinností nad 
rámec ustanovení evropského práva (tzv. gold-plating),

K. vzhledem k tomu, že rozdíly vyplývající z odlišného provádění představují velké výzvy 
pro účinné a účelné fungování jednotného trhu, s výslednou třístupňovou skupinou 
členských států, již tvoří státy s nesprávným prováděním, neúplným prováděním nebo 
nepřesným prováděním, což znevýhodňuje evropské podniky a spotřebitele a brání 
dalšímu růstu,

L. vzhledem k tomu, že v rámci Small Business Act byl zaveden test MSP, ale doposud byl 
použit pouze v menšině možných případů,

M. vzhledem k tomu, že při výměně názorů na schůzi Výboru pro právní záležitosti konané 
dne 27. ledna 2011 vyjádřil místopředseda Komise Maroš Šefčovič pevné odhodlání 
agendu inteligentní regulace prosazovat, 

Obecné poznámky

1. zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné vytvářet jednoduché a jasné právní předpisy, které 
jsou přístupné a srozumitelné;

2. klade velký důraz na to, aby agenda inteligentní regulace byla hlavním hlediskem v každé 
etapě legislativního procesu, a to od úvodní formulace až po provedení a vyhodnocení; 

3. poukazuje na to, že všichni evropští institucionální aktéři mají svou úlohu při prosazování 
lepší tvorby právních předpisů a plnění tohoto úkolu v souladu se zásadami a pokyny 
obsaženými v agendě inteligentní regulace a interinstitucionální dohodě o zlepšení tvorby 
právních předpisů; domnívá se, že by všechny zúčastněné strany měly prokázat nové 
odhodlání tyto zásady dodržovat;

4. naléhavě žádá nadcházející předsednictví a Komisi, aby uvedly do pohybu proces 
opětovného projednání interinstitucionální dohody o zlepšení tvory právních předpisů; 
v této souvislosti upozorňuje na relevantní body svého usnesení ze dne 9. února 2010 
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o rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí, zejména na 
společný závazek obou orgánů dohodnout se na klíčových změnách v rámci přípravy na 
budoucí jednání s Radou ministrů o úpravě interinstitucionální dohody o zlepšení tvorby 
právních předpisů v souladu s novými ustanoveními Lisabonské smlouvy;

Snižování administrativní zátěže a zajištění řádného provádění

5. vyjadřuje znepokojení nad tím, že program snižování administrativní zátěže nemusí 
dosáhnout svého cíle, tj. snížit administrativní zátěž o 25 % do roku 2012, a to zčásti kvůli 
neochotě Parlamentu nebo Rady projednat a schválit navržená opatření; konstatuje v této 
souvislosti, jak je důležité širší využívání zrychlených řízení na přijetí těchto návrhů; 
zavazuje se, že bezodkladně projedná legislativní návrhy související s těmito opatřeními, 
a vyzývá Radu, aby vynaložila veškeré úsilí a zajistila přijetí snížení administrativní 
zátěže, které tento program určil; 

6. vybízí skupinu nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast 
administrativní zátěže, aby v celé Evropě zahájila dialog s MSP s cílem určit nejčastěji 
uváděné překážky, které jim brání obchodovat s jinými členskými státy v rámci 
jednotného trhu, a aby navrhla opatření na odstranění či omezení těchto překážek 
rychlejšího růstu;

7. zdůrazňuje, že je potřeba, aby program pokračoval i po roce 2012 a pokryl tak funkční 
období současné Komise, a to s ambicióznějším cílem a rozšířenou náplní, aby mohl 
přesáhnout rámec jednoduché administrativní zátěže a řešit také regulační zátěž a náklady 
vyplývající z právních předpisů EU jako celek, včetně regulačních „nepříjemností“, 

8. zdůrazňuje, že má-li být současný a budoucí program snížení zátěže úspěšný, je nutná 
aktivní spolupráce Komise s členskými státy, aby se zamezilo odlišnému právnímu 
výkladu a zavádění dodatečných povinností nad rámec ustanovení evropského práva 
(přidávání přísnějších požadavků do vnitrostátních prováděcích předpisů, které nejsou 
odvozeny z práva EU);

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby začlenily více informací do požadavků na podávání 
zpráv po provedení zvláštních právních předpisů k vyřešení problému zavádění 
dodatečných povinností nad rámec ustanovení evropského práva; domnívá se, že 
nesrovnalosti lze výrazně snížit, pokud budou členské státy povinny poskytnout 
odůvodněná stanoviska, v nichž vysvětlí svá rozhodnutí jít nad rámec norem stanovených 
v prováděných směrnicích; 

10. důrazně vyzývá Komisi, aby pokračovala v uplatňování opatření umožňujících snížení 
administrativní zátěže v jednotlivých odvětvích; 

Navrhování politik

11. vyzývá Komisi, aby lépe využívala bílé knihy, v nichž jsou předkládány k projednání 
návrhy právních předpisů; domnívá se, že by to snížilo častý výskyt případů, kdy musí 
návrhy v průběhu legislativního procesu projít podstatnou, ne-li celkovou revizí; dále se 
domnívá, že by to napomohlo hodnocení proporcionality navrhovaných právních 
předpisů, které je často obtížné, pokud jsou ve formě zelené knihy nejprve předkládány 
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pouze předběžné návrhy;

12. vítá odhodlání Komise přezkoumat svůj postup konzultace a podporuje přijaté rozhodnutí 
prodloužit minimální období konzultací na 12 týdnů; zdůrazňuje však, že je potřeba více 
zapojit všechny zúčastněné strany, a domnívá se, že by Komise mohla prozkoumat 
metody zavedení všeobecných postupů pro zvyšování povědomí; domnívá se, že by 
takový postup mohl zahrnovat určení vnitrostátních a evropských zúčastněných stran 
majících zájem o příslušné oblasti politiky a návrhy a úsilí o jejich přímé zapojení do 
procesu konzultace;

13. domnívá se, že současné asymetrické metody  a formy konzultace nepodporují získání 
odpovědí od všech zúčastněných stran; konstatuje nespokojenost, kterou často respondenti 
vyjadřují ohledně formy a obsahu on-line dotazníků; podotýká, že společný přístup 
zahrnující standardní formu odpovědí na konzultace by usnadnil respondentům práci 
a podpořil by získání podrobnějšího a logičtějšího výběru odpovědí, které by pokrývaly 
širokou paletu případných politických otázek a možností, o nichž se konzultuje;

14. vyjadřuje znepokojení nad rostoucí složitostí dokumentů pro konzultace a domnívá se, že 
je třeba vynaložit úsilí, včetně většího využívání bílých knih, pro jejich zjednodušení tak, 
aby pomohly a podpořily získání odpovědí od příslušných zúčastněných stran a zároveň 
zvýšily jejich dostupnost pro občany; navrhuje, že by Komise měla přezkoumat, zda by 
mohl být zaveden „test srozumitelnosti“ s cílem zajistit, aby byly dokumenty ke 
konzultaci srozumitelné a bylo možné na ně snadno reagovat;

15. zdůrazňuje význam zaručení nezávislosti a důvěryhodnosti analýz provedených 
v posouzeních dopadu Komise s cílem zabezpečit plnění celkových cílů agendy 
inteligentní regulace a znovu opakuje postoj Parlamentu v této otázce tak, jak jej uvádí ve 
svém usnesení ze dne ... května 2011; 

16. důrazně podporuje návrh, aby v případech, kdy nové právní předpisy vedou v podnicích 
k dalším nákladům, měly by být určeny rovnocenné kompenzace nákladů, snižující 
regulační zátěž jinde; považuje to za klíčové hledisko budoucích programů, které sníží 
zátěž a zlepší regulační rámec pro podniky jako celek; 

17. naléhavě žádá Komisi, aby při formulování nových právních předpisů kladla co největší 
důraz na jejich možný dopad na malé a střední podniky; vyzývá Komisi, aby se snažila 
vyjmout MSP z regulace v případech, kdy by předpisy měly na ně nepřiměřený dopad 
a kde neexistuje žádný závažný důvod na jejich zahrnutí do oblasti působnosti těchto 
právních předpisů; je pevně přesvědčen, že tato zmírňující ustanovení mohou mít 
pozitivní vliv na provádění a použitelnost regulace, zejména pro malé podniky 
a mikropodniky; 

18. domnívá se v této souvislosti, že test MSP přijatý v rámci Small Business Act sehrává 
klíčovou úlohu, a očekává, že jej Komise v plné míře využije; zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby Komise zajistila důsledné uplatňování testu MSP ve všech ředitelstvích Komise, 
a vybízí členské státy, aby zahrnuly podobné úvahy do svých vnitrostátních 
rozhodovacích procesů;

Zjednodušení a hodnocení ex-post
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19. upozorňuje na své opakované výzvy, že by směrnice měly systematicky obsahovat 
závazný požadavek, aby členské státy vypracovaly při transpozici směrnic do 
vnitrostátního právního systému podrobnou srovnávací tabulku; kromě toho zdůrazňuje 
svůj postoj, že by zprávy neměly být zahrnuty do návrhu pořadu jednání plenárního 
zasedání, pokud nejsou takové srovnávací tabulky k dispozici;

20. zdůrazňuje, že ke změně platných právních předpisů by měla být vždy použita metoda 
přepracování právních předpisů; současně uznává a respektuje práva náležející Komisi 
v rámci legislativního postupu; 

21. vítá širší využití hodnocení ex-post, pokud jde o provádění právních předpisů; zdůrazňuje 
však, že takové hodnocení by se mělo používat pro všechny právní předpisy a nejen 
v případě klíčových odvětví; v této souvislosti konstatuje, že by se měly posuzovat 
i prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci; vyzývá Komisi, aby rozšířila hodnocení 
ex-post na všechny oblasti politiky, a podotýká, že ustanovení o skončení platnosti k 
prosazování přezkumů mohou být užitečným prostředkem, který zaručí, že dosud platné 
právní předpisy jsou potřebné a přiměřené;

Zajištění vedoucího postavení a trvalá obezřetnost

22. vítá podporu, kterou agendě inteligentní regulace osobně vyjádřil předseda Komise; 
považuje tuto otázku za natolik důležitou, že v zájmu zachování její vysoké priority 
v politické agendě vyžaduje od Komise skutečné politické vedení, a navrhuje v této 
souvislosti, aby byl uvedený program předložen jako klíčová součást portfolia na jednom 
z kolegií komisařů; konstatuje, že by Parlament sám měl prozkoumat metody zaměřené na 
zvýšení významu přikládaného zlepšení tvorby právních předpisů v rámci svých výborů, 
a domnívá se, že využívání mezivýborových schůzí pro řešení této otázky si vyžaduje 
další posouzení;

23. zavazuje se, že bude nadále obezřetně sledovat, jak Komise provádí agendu inteligentní 
regulace, a se zájmem očekává zprávu o pokroku, která má být předložena ve druhé 
polovině roku 2012; 

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné poznámky

Sdělení o inteligentní regulaci rozvíjí závěry předsednictva Evropské rady ze zasedání na jaře 
2007 o obnovené Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost a Hlavní směry politiky příští 
Komise, které předložil předseda Komise Barroso a v nichž se navrhuje transformovat 
Lisabonskou strategii na strategii EU 2020, přičemž cílem těchto dokumentů bylo zdůraznit 
konkurenceschopnost a menší administrativní zátěž prostřednictvím inteligentní regulace 
s cílem dosáhnout, aby trhy pracovaly pro lidi, s jasným zaměřením na veřejné konzultace, 
posouzení dopadu, projednávání ve výborech a zjednodušení stávajících právních předpisů.

I když by se při zběžném pohledu daly všechny tyto kroky popsat jako pouhá změna nálepky 
stávající agendy lepší právní úpravy, je nicméně potřeba uvítat zařazení těchto otázek na 
významnější místo v rámci agendy, přičemž Parlament musí nyní spolu s dalšími evropskými 
orgány a členskými státy učinit svou část práce a zajistit udržení získané dynamiky a posílení 
činností ve všech příslušných oblastech. 

Vnitrostátní parlamenty

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 hrají vnitrostátní parlamenty 
při zajišťování dodržování zásady subsidiarity významnější úlohu. Zatímco dosud bylo přijato 
značné množství příspěvků a odůvodněných stanovisek, přesné podmínky této inovace, 
zejména rozsah a obsah příspěvků, se stále ještě vypracovávají a upravují.

Vzhledem k tomu, že sdělení Komise o subsidiaritě a proporcionalitě se vztahuje k roku 2009, 
tato inovace Lisabonské smlouvy platila tudíž pouze jeden měsíc daného období. Parlament 
však dosud obdržel přes 300 podání od vnitrostátních parlamentů a bylo by vhodné, aby 
využil této příležitosti a vyjádřil se k účinnému fungování systémů zavedených v Parlamentu 
s cílem vyhovět požadavkům této inovace a určit nedostatky a navrhnout zlepšení.  

Snižování administrativní zátěže a zajišťování řádného provádění

Zdá se velmi nepravděpodobné, že cíl programu, tj. snížení administrativní zátěže o 25 % do 
roku 2012, bude dosažen bez většího odhodlání a jednání. Již přijatá opatření musí být proto 
posílena a ambice zdvojnásobeny. Všechny zúčastněné strany musí zintenzivnit své kroky, 
a to nejen k dosažení 25% cíle, ale také ke snížení regulačních nákladů během funkčního 
období této Komise a samozřejmě i po roce 2014. 

Rozpory ve výkladu a zavádění dodatečných povinností nad rámec ustanovení evropského 
práva jsou hlavní otázky, které je potřeba řešit, a to především samotnými členskými státy při 
provádění a transpozici právních předpisů do vnitrostátního práva, ale také Komisí v její úloze 
strážkyně smluv. Členské státy by proto měly mít povinnost zdůvodnit své rozhodnutí 
o zavedení přísnějších požadavků ve svých vnitrostátních právních předpisech, než jsou 
normy stanovené v prováděných právních předpisech EU.

Navrhování politik
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Návrhům právních předpisů EU by měla předcházet důkladná přípravná fáze, kdy by Komise 
předložila bílou knihu, a provedení souhrnných a všeobecných konzultací a posouzení dopadů 
by mělo být povinné. Je potřeba mít neustále na paměti vlivy na malé a střední podniky 
(MSP), protože ty jsou zahlceny regulačními požadavky více než větší společnosti.

Zjednodušení a hodnocení ex-post

Je potřeba znovu připomenout nezbytnost srovnávacích tabulek přiložených k provádění 
směrnic členskými státy a Parlament by měl být tvůrčí ve vymýšlení pobídek, aby se tak dělo 
v případě každého jednotlivého právního předpisu.

Program Komise pro zjednodušení by se měl více zaměřit na metodu přepracování, a velmi 
důležité je zajistit, aby stávající právní předpisy byly průběžně vyhodnocovány s cílem ověřit, 
zda by měly být zjednodušeny, nebo případně zrušeny.

Zajišťování vedoucího postavení a trvalá obezřetnost

Od všech orgánů a členských států se vyžaduje skutečné politické vedení, aby se posílila 
agenda inteligentní regulace, ale Komise hraje klíčovou úlohu v udržení této otázky na 
předním místě politické agendy. Jeden z komisařů by měl být touto problematikou pověřen 
jako hlavní součástí jeho či jejího portfolia. 

Parlament by měl současně zkoumat metody ke zvýšení svého odhodlání prosazovat 
inteligentní regulaci, například využitím mezivýborových schůzí.

Komise předloží zprávu o pokroku při provádění agendy inteligentní regulace ve druhé 
polovině roku 2012. Parlament musí zajistit bedlivé sledování každého aspektu v této oblasti.


