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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
o 18. správe o lepšej tvorbe právnych predpisov – uplatňovanie zásad subsidiarity
a proporcionality (2010) 

(2011/2276(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva1,

– so zreteľom na Spoločné politické vyhlásenie členských štátov a Komisie z 28. septembra 
2011 k vysvetľujúcim dokumentom2,

– so zreteľom na Spoločné politické vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
z 27. októbra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom3,

– so zreteľom na praktické opatrenia, na ktorých sa 22. júla 2011 zhodli príslušné útvary 
Európskeho parlamentu a Rada, týkajúce sa plnenia ustanovení článku 294 ods. 4 ZFEÚ 
v prípade zhody dosiahnutej pri prvom čítaní,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o lepšej tvorbe právnych 
predpisov, subsidiarite a proporcionalite a inteligentnej regulácii4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o 27. výročnej správe o kontrole 
uplatňovania práva Európskej únie5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu6,

– so zreteľom na správu Komisie o subsidiarite a proporcionalite (18. správa o lepšej tvorbe 
právnych predpisov za rok 2010) (COM(2011) 344),

– so zreteľom na správu Komisie o minimalizovaní regulačného zaťaženia pre MSP –
Prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám mikropodnikov (COM(2011) 803),

– so zreteľom na 28. výročnú správu Komisie o kontrole uplatňovania práva EÚ (2010) 
(COM(2011) 588),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o inteligentnej regulácii v Európskej únii 
(COM(2010) 543),

– so zreteľom na závery Rady pre konkurencieschopnosť o posudzovaní vplyvu z 5. 
decembra 2011,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

2 Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

3 Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 15.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0381.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0377.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0259.
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– so zreteľom na závery Rady pre konkurencieschopnosť o inteligentnej regulácii z 30. mája 
2011,

– so zreteľom na správu Skupiny nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre 
oblasť administratívneho zaťaženia z 15. novembra 2011 s názvom „Európa môže byť 
úspešnejšia: správa o osvedčených postupoch pri implementovaní právnych predpisov EÚ 
v členských štátoch najmenej zaťažujúcim spôsobom“.

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a na stanovisko Výboru pre ústavné veci 
(A7-0000/2012),

A. keďže národné parlamenty predložili Európskemu parlamentu v roku 2010 vyše 
sedemnásobne viac príspevkov ako odôvodnených stanovísk;

B. keďže program inteligentnej regulácie predstavuje snahu o zjednotenie úsilia v oblasti 
lepšej tvorby predpisov, zjednodušenia právnych predpisov EÚ a zníženia 
administratívneho a regulačného zaťaženia a o vykročenie smerom k dobrému 
spravovaniu vecí verejných vychádzajúcemu z tvorby politík na základe overených 
poznatkov, v ktorej zohrávajú zásadnú úlohu posudzovanie vplyvu a kontroly ex post;

C. keďže Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva z roku 2003 prestala vyhovovať 
súčasnému legislatívnemu prostrediu, ktoré sa vytvorilo v dôsledku Lisabonskej zmluvy, 
v neposlednom rade s ohľadom na roztrieštený prístup inštitúcií EÚ v súvislosti 
s prijímaním spoločných politických vyhlásení k vysvetľujúcim dokumentom 
a praktických opatrení na úrovni sekretariátov určených na vykonávanie článku 294 
ZFEÚ;

D. keďže nesprávna voľba medzi využitím delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ 
alebo vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ v legislatívnom akte vedie k riziku, že 
daný legislatívny akt bude anulovaný rozhodnutím Súdneho dvora;

Všeobecné pripomienky

1. zdôrazňuje spoločnú potrebu zabezpečiť, aby boli právne predpisy jasné, jednoduché, 
ľahko zrozumiteľné a prístupné pre všetkých;

2. zdôrazňuje, že európske inštitúcie musia pri tvorbe právnych predpisov dodržiavať zásadu 
subsidiarity a proporcionality;

3. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s názorom výboru pre posudzovanie vplyvu, že 
Komisia vo svojom posudzovaní vplyvu neberie v podstate dostatočný ohľad na tieto 
zásady; považuje za nesmierne dôležité, aby sa Komisia venovala riešeniu všetkých 
nedostatkov v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto zásad;

4. znovu pripomína svoje opakované výzvy na opätovné prerokovanie Medziinštitucionálnej 
dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2003, aby sa v nej zohľadnilo nové legislatívne 
prostredie, ktoré sa vytvorilo v dôsledku Lisabonskej zmluvy, aby sa zjednotili najlepšie 
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postupy a aby sa aktualizovala dohoda v súlade s programom inteligentnej regulácie; 
navrhuje, aby sa v tejto súvislosti dosiahla dohoda o opatreniach týkajúcich sa 
vymedzenia hraníc medzi delegovanými a vykonávacími aktmi;

Kontrola subsidiarity národnými parlamentmi

5. konštatuje, že kritiku výboru pre posudzovanie vplyvu týkajúcu sa zohľadnenia zásady 
subsidiarity vyjadrilo aj niekoľko národných parlamentov v stanoviskách predložených 
v rámci mechanizmu kontroly uplatňovania zásady subsidiarity, ktorý sa zaviedol 
v Lisabonskej zmluve; ďalej však konštatuje, že ani raz v roku 2010 sa nedosiahol prah na 
aktivovanie formálneho postupu podľa protokolu č. 2 pripojeného k zmluvám; 

6. domnieva sa však, že súčasný časový rámec stanovený v zmluvách, v ktorom majú 
národné parlamenty vykonávať kontroly uplatňovania zásady subsidiarity, je často 
nedostatočný; navrhuje, aby EP, Komisia a zástupcovia národných parlamentov 
preskúmali, ako by sa mohli zmenšiť prekážky účasti národných parlamentov v rámci 
mechanizmu kontroly uplatňovania zásady subsidiarity;

7. v tejto súvislosti víta predstavenie prepracovanej webovej stránky IPEX (webovej stránky 
pre medziparlamentnú výmenu), ktorá môže slúžiť ako katalyzátor ďalších zlepšení a pre 
zapojenie sa do činností mechanizmu kontroly uplatňovania zásady subsidiarity;

Tvorba politík na základe overených poznatkov

8. zdôrazňuje význam programu inteligentnej regulácie a vývoja nových regulačných 
prístupov na zabezpečenie toho, že legislatíva EÚ bude primeraná svojmu účelu a že bude 
môcť účinne prispievať k riešeniu budúcich problémov týkajúcich sa 
konkurencieschopnosti a rastu;

9. vyzdvihuje záväzok Parlamentu v súvislosti s jeho úlohami v rámci programu 
inteligentnej regulácie a podporuje, aby výbory zúčastňujúce sa legislatívnej činnosti 
v rámci bežného postupu využívali riaditeľstvo Parlamentu pre hodnotenie vplyvu; 
pripomína, že Parlament a Rada sa zaviazali v spoločnom medziinštitucionálnom prístupe 
k hodnoteniu vplyvu z roku 2005 vykonávať posudzovanie vplyvu pred prijatím 
podstatných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, a vyzýva výbory, aby pri plnení 
tohto záväzku využívali nové riaditeľstvo pre hodnotenie vplyvu;

10. navrhuje, aby výbory ako súčasť systematickejšieho prístupu k posudzovaniu hodnotení 
vplyvu v Parlamente pri prvej výmene stanovísk požiadali riaditeľstvo pre hodnotenie 
vplyvu o vypracovanie krátkeho zhrnutia každého hodnotenia vplyvu určeného na 
posúdenie; navrhuje, aby súčasťou tohto zhrnutia bol stručný záver týkajúci sa kvality 
hodnotenia vplyvu a krátka poznámka o hlavných zisteniach a o všetkých oblastiach 
analýzy, ktoré Komisia vynechala; zastáva názor, že by sa tým výrazne zlepšila 
parlamentná kontrola navrhovaných právnych predpisov;

11. považuje za zásadné, aby metódy, ktoré využíva riaditeľstvo pre hodnotenie vplyvu, boli 
kompatibilné a porovnateľné s prístupom, ktorý zaujala Komisia, a v tejto súvislosti 
vyzýva Parlament a Komisiu na úplnú spoluprácu; 
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12. pripomína Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva z roku 2003 a povzbudzuje 
Radu, aby bez zbytočného odkladu dokončila ustanovenie jej vlastného mechanizmu na 
vykonávanie hodnotení vplyvu v súlade s jej záväzkami v rámci dohody z roku 2003;

13. povzbudzuje Komisiu, aby ďalej zlepšovala svoj prístup k hodnoteniu vplyvu, a vyzýva 
ju, aby posilnila úlohu výboru pre posudzovanie vplyvu a najmä aby dokončovala 
a predkladala len tie legislatívne návrhy, ktoré priaznivým stanoviskom schválil výbor pre 
posudzovanie vplyvu; 

Minimalizovanie regulačného zaťaženia

14. víta oznámenie Komisie o minimalizovaní regulačného zaťaženia pre MSP; považuje za 
zásadné, aby Komisia dodržiavala zásadu „najskôr myslieť na malých“ pri tvorbe 
právnych predpisov, a je povzbudený odhodlaním, ktoré ukázala Komisia, a jej želaním 
prekonať súčasné prístupy a zaviesť ľahšie režimy a výnimky pre menšie podniky; 

15. pripomína pozíciu Parlamentu k otázke regulačných výnimiek a naliehavo žiada Komisiu, 
aby rozšírila výnimky pre malé a stredné podniky v prípadoch, keď ich regulačné predpisy 
neúmerne zasahujú a keď neexistuje nijaký riadny dôvod, aby patrili do rozsahu 
pôsobnosti právneho predpisu; 

16. pripomína však Komisii, že prenesenie dôkazného bremena by nemalo automaticky viesť 
ku komplikovanejšej legislatíve, ktorá vznikala bez zreteľa na malé a stredné podniky; 
vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o zjednodušenie právnych predpisov, kedykoľvek to je 
možné, a aby ďalej vypracúvala a predkladala návrhy, pričom prístupnosť a nenáročné 
vykonávanie pre malé a stredné podniky by mali byť hlavné zásady pri navrhovaní 
právnych predpisov, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky; 

17. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia zabezpečila dôsledné uplatňovanie 
zdokonaleného testu MSP medzi všetkými jej riaditeľstvami, a nabáda členské štáty, aby 
podobné úvahy zahrnuli do svojich vnútroštátnych rozhodovacích postupov; 

18. víta prispôsobený prístup k legislatíve, ktorý navrhuje Komisia; vyzýva, aby sa zvážilo 
možné uplatňovanie prístupov prispôsobených na mieru pri revízii existujúcich právnych 
predpisov;

Následné činnosti, kontroly ex post a spätná väzba pre cyklus tvorby politík

19. víta skutočnosť, že Komisia prijala odporúčanie Parlamentu o uverejňovaní informácií 
týkajúcich sa vykonávania, čím sa venovala riešeniu problému pridávania ďalších 
požiadaviek; pripomína Komisii a Rade, že na zabezpečenie toho, aby boli súčasné 
a budúce programy na zníženie zaťaženia úspešné, je nevyhnutná aktívna spolupráca 
medzi Komisiou a členskými štátmi, ktorou sa predíde nezrovnalostiam pri výklade 
a vykonávaní právnych predpisov;

20. považuje návrhy na zverejňovanie a pranierovanie európskych inštitúcií, ktoré ustupujú od 
zjednodušovania za dobre myslené; domnieva sa však, že konštruktívnejšou spoluprácou 
s príslušnými zainteresovanými stranami a inštitúciami v predlegislatívnom procese 
spoločne s dodržiavaním všeobecných záväzkov týkajúcich sa zjednodušenia a programu 
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inteligentnej regulácie by sa mohlo dosiahnuť, že takáto pozornosť nebude potrebná; bez 
ohľadu na to navrhuje, aby sa zverejňovali tie členské štáty, ktoré sa najviac zúčastňujú na 
pridávaní ďalších požiadaviek k smerniciam, ako aj tie štáty, ktoré sú najväčšími 
previnilcami v súvislosti s oneskoreným alebo nedostatočným transponovaním právnych 
predpisov EÚ;

21. pripomína svoje predchádzajúce vyhlásenia o potrebe, aby Komisia uskutočnila 
komplexné preskúmanie konzultačného procesu, a očakáva, že Komisia do konca roka 
2012 prijme odporúčania Parlamentu v tejto oblasti; 

Zabezpečenie kontinuity a opatrnosti

22. zdôrazňuje význam týchto opatrení ako kľúčového prvku obnoveného hospodárskeho 
rastu v EÚ; v tejto súvislosti pripomína svoje uznesenie o inteligentnej regulácii a vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrhy, ktorými by sa vykonávala regulačná kompenzácia, na 
základe ktorej by sa vyžadovalo, aby sa pred novými právnymi predpismi vytvárajúcimi 
náklady určila rovnocenná kompenzácia týchto nákladov; okrem toho pripomína svoju 
pozíciu v prospech začlenenia a rozšírenia rozsahu programu na zníženie administratívnej 
záťaže a naliehavo žiada Komisiu, aby vo svojom pracovnom programe na rok 2013 
predstavila program na riešenie potreby znížiť celkovú regulačnú záťaž; 

o

o     o

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Program inteligentnej regulácie predstavuje snahu o zjednotenie úsilia v oblasti lepšej tvorby 
právnych predpisov, zjednodušenia právnych predpisov EÚ a zníženia administratívneho 
a regulačného zaťaženia. Program označuje novú príležitosť pre európske inštitúcie, aby 
v plnej miere prijali dobrú správu vecí verejných vychádzajúcu z tvorby politík na základe 
overených poznatkov, v ktorej zohrávajú zásadnú úlohu posudzovanie vplyvu a kontroly ex 
post. Oznámenie Komisie o inteligentnej regulácii vychádza zo záverov predsedníctva jarného 
zasadnutia Európskej rady v roku 2007 o obnovenej lisabonskej stratégii pre rast 
a zamestnanosť a z dokumentu Politické usmernenia pre budúcu Komisiu predsedu Komisie 
Barrosa, ktorý obsahoval návrh zmeniť lisabonskú stratégiu na stratégiu EÚ 2020, v ktorej sa 
mala zdôrazniť konkurencieschopnosť a nižšia administratívna záťaž prostredníctvom 
inteligentnej regulácie s cieľom zabezpečiť, aby trhy slúžili ľuďom.

Parlament spoločne s ďalšími európskymi inštitúciami a členskými štátmi teraz musí spraviť 
svoju časť práce na zabezpečenie, že získaná energia sa udrží a že vo všetkých príslušných 
oblastiach dôjde k vystupňovaniu činností. Predovšetkým je mimoriadne potrebné 
aktualizovať Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva z roku 2003, aby bola 
v súlade so súčasným legislatívnym prostredím vytvoreným v dôsledku Lisabonskej zmluvy, 
napríklad pokiaľ ide o tabuľky zhody, praktické podmienky legislatívnych postupov a hranice 
medzi delegovanými a vykonávacími aktmi. Konať treba aj v oblasti kontroly uplatňovania 
zásady subsidiarity zo strany národných parlamentov a v súvislosti s posudzovaním vplyvu, 
ktoré vykonáva Parlament a Rada. A napokon sa musí uskutočniť primerané hodnotenie 
fungovania prijatých právnych predpisov, a to nie len na získanie spätnej väzby, ktorá sa 
použije na zmenu a doplnenie právnych predpisov označených ako predpisy, ktoré je možné 
zlepšiť, ale aj na boj proti postupu pridávania ďalších požiadaviek, t. j. zavádzania 
dodatočných národných požiadaviek, ktoré nie sú súčasťou smernice, čím sa vytvára ďalšia 
nepotrebná záťaž pre občanov a podniky.

Komisia má podľa plánu koncom roka 2012 uverejniť správu o pokroku v rámci programu 
inteligentnej regulácie. Parlament by sa mal uistiť, že ostane pozorný pri zisťovaní 
nedostatkov a pri predkladaní návrhov na zlepšenie v tejto oblasti.


