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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že iniciativy „zjednodušení právního prostředí “ (dále jen 
zjednodušení) jsou na programu jednání orgánů Společenství více než deset let a mají
značně rozdílné podoby a směry,

B. vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení ze dne 25. října 2005 s názvem „Provádění 
lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí“ 
(KOM(2005)0535) předkládá zcela oprávněně zjednodušení ne jako legislativní způsob
odlišný od kodifikace, přepracování nebo zrušení, ale jako souhrnný postup, který tyto 
nástroje obsahuje, jehož cílem je zjednodušit a snížit náklady na uplatňování 
vnitrostátních norem a norem Společenství;  

C. vzhledem k tomu, že toto opatření je pro Komisi nástrojem Lisabonské strategie,

D. vzhledem k tomu, že takové opatření předpokládá spolupráci nejdříve na úrovni 
evropských orgánů a následně mezi evropskými a vnitrostátními orgány,

E. vzhledem k tomu, že zkušenosti Komise, Rady a Parlamentu nabyté v oblasti 
přepracování právních předpisů byly nedávno zhodnoceny ve zprávě právních služeb tří 
orgánů, která zdůraznila některé „nemoci mládí“ a také poučení užitečná do budoucna1,

F. vzhledem k tomu, že iniciativy zjednodušení provedené od zahájení druhého programu
zjednodušení v únoru 2003 (KOM(2003)0071), byly co do povahy a rozsahu velmi 
rozdílné, počínaje podrobnou revizí směrnic a konče úpravou norem v celém sektoru, a v 
důsledku toho se ztěžuje sjednocení směrnic procesního přístupu,

1. zdůrazňuje, že pokud je v některých oblastech „regulace nadměrná“, děje se tak ve velké 
míře v důsledku tvorby právních předpisů členských států, a že zrušení norem 
Společenství by se mělo promítnout ve zrušení odpovídajících vnitrostátních právních 
předpisů jednotlivých členských států;

2. pozastavuje se nad tím, že výše uvedené sdělení Komise zmiňuje otázku reformy 
současného systému delegování normativní funkce (postup „komitologie“) jen krátce a 
okrajově2, zatímco by taková reforma mohla  přispět ke zjednodušení sekundárního práva
Společenství a zároveň umožnit Komisi schvalovat rychlejšími postupy prováděcí 
předpisy;

3. shledává že, „míra úspěchu“ iniciativ zjednodušení provedených od roku 2003 je 
uspokojivá a že průměrná délka trvání právních postupů není vzhledem ke složitosti 

  
1 Hodnotící zpráva o provádění interinstitucionální dohody o systematičtějším využívání metody přepracování 
právních aktů ze dne 21. září 2005.
2 V bodu 3.d. druhém pododstavci

.
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těchto otázek přehnaná1;

4. domnívá se však, že od roku 2003 byl zahájen malý počet iniciativ zjednodušení a že 
původní cíle snížit počet právních předpisů (acquis) Společenství nebyly zdaleka 
dosaženy; 

5. bere rovněž na vědomí, že postupy řízení nástrojů užívaných v rámci strategie pro 
zjednodušení, především postup přepracování, by se měly objasnit z hlediska kompetencí 
každého orgánu, aby se předešlo sporům o postup a možným následným pozastavením; 

6. prohlašuje, že je připraven se více zapojit do úsilí, jež musí vyvinout společně všechny tři 
orgány ve snaze oživit proces zjednodušení;

7. zavazuje se, že se bude zabývat otázkou zlepšení svých postupů a způsobů tvorby 
vnitřních právních předpisů, aby se urychlilo „zjednodušení“ a zároveň dodržely postupy 
pro primární právo, v tomto případě, Smlouvy zakládající Evropské společenství;

8. je toho názoru, že východiskem takového opatření musí být analýza iniciativ 
zjednodušení předložených od roku 2003, která dále může nastínit možná zlepšení 
uplatňovaných způsobů a postupů Parlamentu;

9. pověřuje svého předsedu, aby vrátil příslušnému výboru k přezkoumání otázku možných 
změn jednacího řádu Evropského parlamentu.

  
1 Komise v poznámce pod čarou na str. 26 výše uvedeného sdělení, že 15 legislativních návrhů předložených v 
souladu s programem zjednodušení započatým v roce 2003 „je stále projednávaných zákonodárcem“. Právě 
probíhající aktualizace prováděná odděleními ukáže, že více než polovina legislativních návrhů je do budoucna 
schválena nebo na cestě ke schválení. 


