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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vhodnosti právnych predpisov EÚ a subsidiarite a proporcionalite – 19. správa o lepšej 
tvorbe právnych predpisov za rok 2011

(2013/2077(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva1,

– 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 z 13. septembra 2012 o 18. správe o lepšej tvorbe 
právnych predpisov – uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality (2010)2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o lepšej tvorbe právnych 
predpisov, subsidiarite a proporcionalite a inteligentnej regulácii3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu4,

– so zreteľom na správu Komisie o subsidiarite a proporcionalite (19. správa o lepšej tvorbe 
právnych predpisov za rok 2011) (COM(2012) 373),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o vhodnosti právnych predpisov EÚ (COM(2012) 
746),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Inteligentná regulácia – Plnenie potrieb 
malých a stredných podnikov (COM(2013) 122),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o monitorovaní a konzultáciách 
o inteligentnej regulácii pre malé a stredné podniky (SWD(2013) 60),

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

– so zreteľom na závery zasadnutia Rady o inteligentnej regulácii z 30. mája 2013,

– 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,
                                               
1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0340.
3 Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 87.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0259.
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– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a na stanovisko Výboru pre ústavné veci 
(A7-0000/2013),

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

B. 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;

Všeobecné poznámky

1. zdôrazňuje, že právne predpisy navrhnuté a prijaté na európskej úrovni by mali byť 
jednoduché, zrozumiteľné a dostupné všetkým; uznáva, že hospodárska kríza spôsobila 
väčšie zaťaženie zdrojov vnútroštátnych správ a domnieva sa, že záväzok vytvoriť 
zrozumiteľné a ľahko transponovateľné právne predpisy by pomohol zmierniť niektoré 
tieto záťaže;

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

3. pripomína svoje predchádzajúce pripomienky, že výbor pre posudzovanie vplyvu 
a národné parlamenty viackrát uviedli, že Komisia sa v rámci posúdení vplyvu dostatočne 
nezaoberá týmito zásadami; znovu vyjadruje svoje sklamanie nad skutočnosťou, že táto 
kritika sa opakuje ďalší rok;

4. znovu vyzýva na opätovné prerokovanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 
práva z roku 2003 s cieľom zohľadniť nové legislatívne prostredie, ktoré sa vytvorilo 
v dôsledku Lisabonskej zmluvy, konsolidovať súčasné najlepšie postupy a aktualizovať 
dohodu v súlade s programom lepšej tvorby právnych predpisov; odporúča, aby sa každá 
nová dohoda prijala na základe článku 295 ZFEÚ a mala záväzný charakter;

5. domnieva sa, že rozličné názvy systémov, ktoré používa Komisia na hodnotenie prijatých 
právnych predpisov a zabezpečenie zníženia záťaže, sú dezorientujúce a zbytočne zložité; 
odporúča, aby sa v rámci nadpisu „lepšia tvorba právnych predpisov“ prijal jednotný 
názov a pripomína svoju výzvu, aby za súhrn zodpovedal jeden komisár;

Mechanizmus subsidiarity pre národné parlamenty

6. domnieva sa, že tlak v súvislosti s časom a zdrojmi, ktorému čelia národné parlamenty pri 
reakcii na návrhy právnych predpisov, prispieva k tomu, že v EÚ sa pociťuje zníženie 
úrovne demokracie; 
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7. domnieva sa, že by boli vítané opatrenia na posilnenie tohto mechanizmu, napríklad 
prostredníctvom zavedenia prísnejšieho postupu tzv. červenej karty; navrhuje, aby sa brali 
do úvahy otázky, aký má byť primeraný počet reakcií národných parlamentov, aby sa 
začal uvedený postup, či by sa mal obmedziť len na dôvody subsidiarity alebo 
proporcionality a aký by mal byť jeho vplyv; považuje takú diskusiu za užitočnú fázu vo 
vývoji právomoci národných parlamentov, v rámci ktorej sa uvádzajú do súladu stimuly 
na vykonávanie kontrol s účinkami na európskej úrovni;

8. domnieva sa, že medzitým sa mohlo zaviesť viacero iniciatív na zlepšenie hodnotenia 
európskych otázok národnými parlamentmi; najmä:

– navrhuje, aby každý legislatívny akt uverejnený v úradnom vestníku obsahoval 
poznámku, v ktorej by sa podrobne uvádzali tie národné parlamenty, ktoré odpovedali, 
a tie, ktoré vyjadrili obavy súvisiace so subsidiaritou,

– navrhuje, aby sa vypracovali usmernenia, v ktorých sa uvedú kritériá odôvodnených 
stanovísk k otázkam subsidiarity; 

Lepšia tvorba právnych predpisov

9. domnieva sa, že účinný prístup k výzvam lepšej tvorby právnych predpisov, z hľadiska 
existujúcich právnych predpisov a perspektívnych právnych predpisov, pomôže 
európskym inštitúciám reagovať na krízu; domnieva sa, že základným nástrojom 
zabezpečujúcim rast a konkurencieschopnosť v Európe je reforma európskych právnych 
predpisov a legislatívnych postupov;

10. víta, že Komisia kladie väčší dôraz na politický cyklus, pričom sa fázy začatia, posúdenia 
vplyvu, konzultácií, prijímania, vykonávania a hodnotenia právnych predpisov EÚ 
považujú za súčasť súvislého postupu; domnieva sa v tejto súvislosti, že hlavným prvkom 
tohto cyklu by mala byť zásada „najskôr myslieť na malých“;

11. víta v tejto súvislosti oznámenia Komisie o inteligentnej regulácii a o vhodnosti právnych 
predpisov EÚ, ako aj pracovný dokument útvarov Komisie s názvom „Desať právnych 
predpisov EÚ, ktoré predstavujú najväčšiu záťaž pre MSP“; domnieva sa, že tieto 
dokumenty predstavujú hodnovernú výhodu v programe lepšej tvorby právnych predpisov 
a odrážajú viaceré predchádzajúce požiadavky Parlamentu; 

12. domnieva sa, že tieto teoretické výhody by sa teraz mohli upevniť v konkrétnych 
opatreniach; nalieha preto na Komisiu, aby bezodkladne predložila konkrétne návrhy na 
zníženie celkovej regulačnej záťaže EÚ, a najmä aby:

– čo najskôr prijala opatrenia na zníženie záťaže, ktorú určili MSP v Európe v rámci 
diskusie o desiatich právnych predpisoch predstavujúcich najväčšiu záťaž,

– pri navrhovaní nových právnych predpisov zaviedla v prípade potreby častejšie 
používanie výnimiek alebo menej prísnych režimov pre mikropodniky a MSP,

– do konca súčasného legislatívneho obdobia dokončila hodnotenie Programu 
regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) v kľúčových oblastiach politiky, 
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– počas jesene 2013 prijala návrhy na zjednodušenie a zníženie záťaže v rámci REFIT 
s cieľom umožniť ich schválenie do konca súčasného legislatívneho obdobia,

– pripravila výročnú správu zameranú na širší program lepšej tvorby právnych 
predpisov, obsahujúcu vyhlásenie o pokroku iniciatív, ktoré začala Komisia, vrátane 
vyhlásenia o čistých nákladoch, ktoré vznikli podnikom v súvislosti s novými návrhmi, 
ktoré prijala Komisia v predchádzajúcich 12 mesiacoch;

13. pripomína postoj Parlamentu k ostatným návrhom na zníženie regulačnej záťaže vrátane 
úvah o možnostiach iných než regulácia, ako sú napríklad dobrovoľné opatrenia; 
domnieva sa, že Komisia by mala ďalej preskúmať možnosť zavedenia fázy tzv. bielej 
knihy do legislatívneho postupu; domnieva sa, že prostredníctvom poskytnutia možnosti 
zainteresovaným stranám predložiť pripomienky k návrhom a súvisiacim predbežným 
posúdeniam vplyvu by sa zlepšila kvalita návrhov právnych predpisov predložených 
Komisiou bez zbytočného predĺženia obdobia prípravy budúcich právnych predpisov;

14. ďalej pripomína výzvu Parlamentu, aby Komisia 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; poznamenáva, že vytvorenie právnych predpisov EÚ neznamená, že sa 
automaticky upustí od 28 vnútroštátnych právnych predpisov v prospech jedného 
právneho predpisu EÚ, ani to automaticky neznamená, že nové právne predpisy EÚ 
spôsobia nižšiu záťaž než vnútroštátne právne predpisy; nalieha preto na Komisiu, aby do 
konca súčasného parlamentného obdobia v roku 2014 vážne preskúmala tento návrh 
a predložila posúdenie jeho vplyvu;

Posudzovanie vplyvu a európska pridaná hodnota

15. víta skutočnosť, že Komisia sa v rámci posudzovania vplyvu usiluje zahrnúť široký 
a komplexný rozsah prípadných vplyvov, domnieva sa však, že systém by sa mohol 
posilniť nohými spôsobmi; v tejto súvislosti ho podporuje rozhodnutie Komisie 
aktualizovať, konsolidovať a revidovať svoje usmernenia na posudzovanie vplyvu do júna 
2014 a vyhradzuje si právo predložiť v nasledujúcich mesiacoch podrobný príspevok 
ustanovujúci prípadné zlepšenie týchto usmernení;

16. domnieva sa, že je potrebné dosiahnuť jednotnosť medzi posudzovaním vplyvu 
uverejneným Komisiou a obsahom legislatívneho návrhu prijatého kolégiom komisárov; 
žiada, aby sa automaticky aktualizovalo každé posúdenie vplyvu návrhu zmeneného 
kolégiom s cieľom odzrkadliť zmeny, ktoré vykonali komisári; 

17. vyzýva Komisiu, aby posilnila úlohu a nezávislosť výboru pre posudzovanie vplyvu, 
a najmä dokončila a predložila legislatívne návrhy, ak boli schválené s priaznivým 
stanoviskom výboru pre posudzovanie vplyvu;

18. domnieva sa, že súčasné vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, že posudzovanie vplyvu 
vykonané Komisiou „zaväzuje len tie útvary Komisie, ktoré sa podieľajú na jeho 
vypracovaní a nepredurčuje konečnú podobu nijakého rozhodnutia prijatého Komisiou“, 
zdôrazňuje významné nedostatky v existujúcom systéme; 
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19. víta pozitívny vývoj v Parlamente, pokiaľ ide o riaditeľstvo pre hodnotenie vplyvu 
a európsku pridanú hodnotu; domnieva sa, že Parlament by mal prijať systematický 
prístup k posudzovaniu vplyvu; víta, že riaditeľstvo pre hodnotenie vplyvu vypracuje 
krátke zhrnutia posúdení vplyvu sprevádzajúce návrhy Komisie, a domnieva sa, že tieto 
zhrnutia by mali predstavovať základný prvok pri posudzovaní prerokúvaných 
legislatívnych návrhov výbormi; žiada, aby Konferencia predsedov výborov posúdila 
otázku, ako čo najlepšie vykonať toto odporúčanie; 

20. pripomína, že Parlament a Rada sa zaviazali v spoločnom medziinštitucionálnom prístupe 
k hodnoteniu vplyvu z roku 2005 vykonávať posudzovanie vplyvu pred prijatím 
podstatných pozmeňujúcich návrhov, a vyzýva výbory, aby pri plnení tohto záväzku 
využívali oddelenie posudzovania vplyvu; 

21. ďalej pripomína Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva z roku 2003 
a povzbudzuje Radu, aby v súlade so svojimi záväzkami v rámci dohody z roku 2003 bez
zbytočného odkladu dokončila ustanovenie svojho vlastného mechanizmu na vykonávanie 
posúdení vplyvu svojich vlastných podstatných pozmeňujúcich návrhov;

22. trvá na tom, aby Komisia brala vážne do úvahy posúdenie európskej priadnej hodnoty 
sprevádzajúce legislatívne iniciatívne správy, pričom by podrobne uviedla dôvody, prečo 
neprijala alebo nepovažovala za dôležité tvrdenia, ktoré predložil Parlament;

o

o     o

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

Spravodajca víta tri oznámenia Komisie, na ktoré reaguje táto správa, konkrétne o lepšej 
tvorbe právnych predpisov, vhodnosti právnych predpisov EÚ a inteligentnej regulácii 
týkajúcej sa MSP. Je však potrebné zdôrazniť, že tieto rozličné nadpisy systémov, ktoré 
používa Komisia na posúdenie prijatých právnych predpisov a zabezpečenie zníženia záťaže, 
sú dezorientujúce a zbytočne zložité, a preto je pre program lepšej tvorby právnych predpisov 
potrebný jeden nadpis.

Aj keď sa zaznamenal pokrok vo viacerých oblastiach lepšej tvorby právnych predpisov 
a zníženia regulačnej a administratívnej záťaže v EÚ a členských štátoch, stále je potrebné 
vykonať veľa práce, v podstate prostredníctvom opätovného prerokovania 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2003 v neposlednom rade s cieľom 
zohľadniť nové legislatívne prostredie, ktoré sa vytvorilo v dôsledku Lisabonskej zmluvy, 
zjednotiť súčasné osvedčené postupy a aktualizovať dohodu v súlade s programom lepšej 
tvorby právnych predpisov. Taká dohoda by mala mať záväzný charakter v súlade s článkom 
295 ZFEÚ, ktorý je novým právnym základom pre medziinštitucionálne dohody zavedeným 
Lisabonskou zmluvou.

Mechanizmus subsidiarity pre národné parlamenty

Je potrebná širšia diskusia o vývoji právomoci národných parlamentov, v rámci ktorej sa 
uvádzajú do súladu stimuly na vykonávanie kontrol s účinkom na európskej úrovni, pričom sa 
berie do úvahy, že tlak v súvislosti s časom a zdrojmi, ktorému čelia národné parlamenty pri 
reakcii na návrhy právnych predpisov, prispieva k tomu, že v EÚ sa pociťuje zníženie úrovne 
demokracie.

Aj keby bola taká diskusia súčasťou prebiehajúcej diskusie o budúcich krokoch projektu 
európskej integrácie, v súčasnosti možno vykonať mnoho praktických zlepšení postupu 
vnútroštátnej parlamentnej kontroly, napríklad pokiaľ ide o šírenie informácií, poskytnutie 
usmernení a stanovenie kritérií pre odôvodnené stanoviská.

Lepšia tvorba právnych predpisov

Pri presadzovaní cieľov zvýšenia rastu a konkurencieschopnosti v Európe by bol ako užitočný 
nástroj vítaný dôraz na politický cyklus, v rámci ktorého sa začatie, posúdenie vplyvu, 
konzultácie, prijímanie, vykonávanie a hodnotenie právnych predpisov EÚ považujú za 
súvislý postup.

V tejto súvislosti dokumenty Vhodnosť právnych predpisov EÚ a Desať právnych predpisov 
EÚ, ktoré predstavujú najväčšiu záťaž pre MSP, predstavujú vierohodný, aj keď teoretický 
pokrok v rámci programu lepšej tvorby právnych predpisov a vyjadrujú viacero 
predchádzajúcich požiadaviek Parlamentu. Parlament preto očakáva, že výsledkom Programu 
regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý však mohol mať v súvislosti s programom 
lepšej tvorby právnych predpisov vhodnejší názov, budú konkrétnejšie opatrenia a zníženie 
záťaže.
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Posudzovanie vplyvu a európska pridaná hodnota

Keďže sa predpokladá, že do júna 2014 sa vykoná konsolidácia a revízia usmernení Komisie 
pre posudzovanie vplyvu, Parlament by si mal vyhradiť právo, aby v nasledujúcich mesiacoch 
poskytol podrobný príspevok prostredníctvom stanovenia prípadných zlepšení týchto 
usmernení. Parlament by mal v tejto súvislosti takisto zhodnotiť Nieblerovej správu 
o zaručení nezávislých posúdení vplyvu z roku 2011, fungovanie nedávno vytvoreného 
vnútorného oddelenia posudzovania vplyvu a európskej pridanej hodnoty a mal by vyzvať 
Radu, aby v tejto súvislosti nasledovala Parlament.


