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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že v Evropské unii probíhá tvorba právních předpisů též na nižší než 
legislativní úrovni, a to formou aktů rozvíjejících nebo provádějících legislativní akty,
a že je nutné zajistit správné uplatňování Smlouvy, aby se zaručila dostatečná úroveň 
demokratické legitimity i pro tyto akty;

2. zdůrazňuje, že akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty by se měly omezovat pouze 
na otázky technické nebo administrativní povahy: politická témata by se měla řešit 
výhradně demokratickým a transparentním postupem spolurozhodování, k němuž mají 
evropští občané přístup;

3. připomíná, že podle článků 290 a 291 Smlouvy není účel aktů v přenesené pravomoci
a prováděcích aktů totožný, a proto nemohou být zaměňovány; domnívá se, že vymezení 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů je spolu se správným výběrem 
nejvhodnějších ustanovení, která budou začleněna do základního legislativního aktu, 
důležitou politickou otázkou, která by se měla řešit a projednávat v rané fázi přípravy 
legislativních zpráv zpravodaji a stínovými zpravodaji za pomoci sekretariátů výborů,
a zejména právní služby;

4. naléhavě vybízí Komisi, aby navrhla soubor přesných interinstitucionálních kritérií pro 
používání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, včetně mechanismů přezkumu, 
které budou založeny na různých stádiích postupu rozhodování, jež směřují k těmto 
aktům;

5. zdůrazňuje, že Parlament čelí stále větším obtížím při jednáních s Radou, což je 
důsledkem neochoty Rady zvážit použití aktů v přenesené pravomoci a skutečnosti, že 
ačkoli řešení, které spočívá v začlenění všech nezbytných prvků do základního aktu, aby 
se použily pouze prováděcí akty, může být právně čisté, je tento přístup v některých 
případech nesmírně obtížný, a to například v těch odvětvích, kde se technologie stále 
vyvíjejí, a v mnoha případech může vést k přijetí právních předpisů, které nejsou
v souladu se zásadou jejich zlepšování v EU; vybízí proto Komisi jako strážkyni Smluv, 
aby plnila své závazky podle článků 290 a 291 Lisabonské smlouvy a aby v plném 
rozsahu podporovala Parlament při obhajování jeho práv při jednání s Radou; 

6. je přesvědčen, že pro posílení pozice zpravodajů Parlamentu při jednání o právních 
předpisech by měla být častěji uplatňována možnost požádat Výbor pro právní záležitosti
o stanovisko podle článku 37a jednacího řádu;

7. vyjadřuje své obavy ohledně harmonizace v souvislosti s odporem Rady vůči používání 
aktů v přenesené pravomoci, neboť by to mohlo vést k tomu, že Parlament ztratí své právo 
dohledu a kontroly, pokud by se opatření přijatá regulativním postupem s kontrolou měla 
stát prováděcími akty v případě důležitých a politicky citlivých právních předpisů, jako 
jsou předpisy týkající se bezpečnosti; vyzývá proto Komisi a Radu, aby postupovaly
v souladu se Smlouvou a jejími cíli a zaručily demokratickou kontrolu prostřednictvím 
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pravomoci, kterou má Parlament v případě aktů v přenesené pravomoci;

8. zdůrazňuje, že v mnoha oblastech práva, jako je doprava, mohou otázky, které se jeví 
zprvu jako technické, znamenat nutnost politické volby se závažnými důsledky; 
zdůrazňuje proto, že s cílem zajistit demokratickou legitimitu celého procesu přijímání 
právních předpisů v EU by Parlament měl mít k dispozici dostatečné odborné znalosti, 
které mu umožní vykonávat nezávislým způsobem právo dohledu; 

9. zdůrazňuje, že je důležité, aby byl Parlament zapojen do přípravné fáze aktů v přenesené 
pravomoci, neboť řádný výkon kontroly Parlamentu v případě aktů v přenesené 
pravomoci může být obtížný bez důkladného sledování jejich přípravy a nezbytných 
odborných znalostí, které umožní posoudit jejich obsah, s ohledem na omezený časový 
prostor a zdroje, které jsou poskytovány k jejich kontrole na úrovni výborů; 

10. vyzývá Komisi, aby zajistila stejnou míru informací a transparentnosti jak pro odborníky 
členských států, tak Parlamentu;

11. trvá na tom, že v rámci úprav právních aktů po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost by 
se opatření, která dříve podléhala regulativnímu postupu s kontrolou, s výjimkou zvláště 
opodstatněných případů, měla stát spíše akty v přenesené pravomoci než prováděcími 
akty.
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