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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, predpisy Európskej únie vznikajú aj na nižšej než legislatívnej úrovni vo forme 
aktov rozvíjajúcich a vykonávajúcich legislatívne akty a že je potrebné zabezpečiť 
správne uplatňovanie zmluvy s cieľom zaručiť dostatočnú úroveň demokratickej 
legitímnosti aj pre tieto akty;

2. zdôrazňuje, že delegované a vykonávacie akty by sa mali obmedziť na otázky čisto 
technickej a/alebo administratívnej povahy: politické témy by mali byť vyhradené pre 
demokratický a transparentný spolurozhodovací postup prístupný európskym občanom;

3. pripomína, že podľa článkov 290 a 291 zmluvy delegované a vykonávacie akty slúžia na 
rôzne účely, preto sa nemôžu navzájom nahrádzať; domnieva sa, že príprava 
delegovaných a vykonávacích aktov, ako aj správny a najvhodnejší výber ustanovení, 
ktoré budú zahrnuté do základného aktu, sú dôležitou politickou otázkou, ktorú by 
spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia mali riešiť v ranej fáze prípravy návrhu 
legislatívnych správ za pomoci sekretariátov výborov, a najmä právnej služby;

4. nalieha na Komisiu, aby navrhla súbor presných medziinštitucionálnych kritérií na 
používanie delegovaných a vykonávacích aktov vrátane revíznych mechanizmov, pričom
by vychádzali z rôznych fáz rozhodovania, ktoré smerujú k vzniku týchto aktov; 

5. zdôrazňuje, že Parlament čelí rastúcim problémom v rokovaniach s Radou v dôsledku 
toho, že Rada nie je ochotná zvážiť používanie delegovaných aktov, a v dôsledku 
skutočnosti, že hoci z právneho hľadiska je rozumnou alternatívou začleniť do základného 
aktu všetky potrebné prvky s cieľom umožniť jedine použitie vykonávacích aktov, tento 
prístup by sa v niektorých prípadoch uplatňoval mimoriadne ťažko, napríklad 
v odvetviach, v ktorých sa technológie ešte stále vyvíjajú, a v mnohých prípadoch môžu 
tak vzniknúť právne predpisy, ktoré nie sú v súlade so zásadami lepšej tvorby práva; 
nalieha preto na Komisiu, aby si ako ochrankyňa zmlúv plnila záväzky podľa článkov 290 
a 291 Lisabonskej zmluvy a aby podporila Parlament v obhajobe jeho práv v rokovaniach 
s Radou; 

6. domnieva sa, že s cieľom posilniť pozíciu spravodajcov pri legislatívnych rokovaniach 
mala by sa častejšie uplatňovať možnosť požiadať o stanovisko Výbor pre právne veci
podľa článku 37a rokovacieho poriadku;

7. vyjadruje znepokojenie nad priebehom zosúlaďovania právnych predpisov v súčasnej 
situácii, keď Rada odmieta použitie delegovaných aktov, pretože by to mohlo viesť 
k tomu, že Parlament stratí svoje kontrolné právomoci, keby sa opatrenia regulačného 
postupu s kontrolou mali stať vykonávacími aktmi v dôležitých a politicky citlivých 
právnych predpisoch, ako sú predpisy z oblasti bezpečnosti; vyzýva preto Komisiu 
a Radu, aby postupovali v súlade so zmluvou a jej cieľmi a zaručili demokratickú kontrolu 
prostredníctvom kontrolných právomocí, ktoré má Parlament v prípade delegovaných 
aktov;
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8. zdôrazňuje, že v mnohých právnych oblastiach, napr. v doprave, niektoré otázky, ktoré sa 
zo začiatku javia ako skôr technického rázu, môžu vyústiť do politických rozhodnutí 
so závažnými dôsledkami; preto zdôrazňuje, že ak sa má zabezpečiť demokratická 
legitimita v celom procese tvorby právnych predpisov EÚ, mal by mať Parlament 
k dispozícii dostatok odborníkov, aby mohol nezávisle vykonávať svoje kontrolné 
právomoci; 

9. zdôrazňuje význam zapojenia Parlamentu do prípravnej fázy delegovaných aktov, keďže 
správne vykonávanie kontroly Parlamentom, pokiaľ ide o delegované akty, môže byť 
náročné bez adekvátneho následného postupu po ich prípravnej fáze a bez potrebnej 
expertízy na posúdenie ich obsahu, vzhľadom na obmedzený čas a zdroje určené na ich 
kontrolu na úrovni Komisie; 

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila poskytovanie informácií a transparentnosť na rovnakej 
úrovni v prípade národných expertov aj expertov Parlamentu;

11. trvá na tom, že v súvislosti so zosúladením legislatívnych aktov s Lisabonskou zmluvou 
by sa okrem osobitne opodstatnených prípadov mali stať opatrenia, ktoré pôvodne 
podliehali regulačnému postupu s kontrolou, skôr delegovanými než vykonávacími aktmi.
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