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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci žiada Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojho 
návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže iniciatívy zamerané na „zjednodušenie legislatívneho prostredia“ (zjednodušenie) 
sú už desať rokov aktuálne a riešenie tohto problému naberá rôzny smer a formu,

B. keďže Komisia vo svojom oznámení z 25. októbra 2005 „Presadzovanie lisabonského 
programu Spoločenstva: Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia“ 
(KOM(2005)0535), oprávnene prezentuje zjednodušenie, nie ako legislatívny postup, 
ktorý je odlišný od kodifikácie, prepracovania alebo jednoduchého odvolania, ale ako 
súhrnný postup, ktorý tieto nástroje obsahuje a. ktorého cieľom je zjednodušiť a znížiť 
náklady na uplatňovanie vnútroštátnych noriem a noriem Spoločenstva,

C. keďže tento postup je pre Komisiu nástrojom, ktorý slúži cieľom Lisabonskej stratégie,

D. keďže takýto postup si vyžaduje partnerstvo, a to na prvom mieste medzi európskymi 
inštitúciami navzájom, a až potom medzi inštitúciami a národnými orgánmi,

E. keďže skúsenosti, ktoré Komisia, Rada a Parlament nadobudli v oblasti prepracovania 
legislatívnych textov boli nedávno zhodnotené v správe právnych služieb týchto troch 
inštitúcií, v ktorej vyšli na povrch niektoré „choroby z mladosti“, ale aj užitočné 
informácie pre budúcnosť,

F. keďže iniciatívy zjednodušenia, predložené od začatia druhého programu zjednodušenia 
vo februári 2003 (KOM(2003)0071) sa svojou povahou a rozsahom veľmi odlišovali od 
čiastkovej revízie smerníc až po normatívne prepracovanie celého sektora, čo sťažuje 
zjednotenie procedurálneho prístupu1,

1. zdôrazňuje, že v niektorých oblastiach dochádza k nadmernej regulácii, čo je dané vo 
väčšine prípadov legislatívnou činnosťou členských štátov a že zrušenie noriem 
Spoločenstva by sa malo premietnuť aj v príslušných ustanoveniach vnútroštátnych 
právnych predpisov jednotlivých členských štátov;

2. s prekvapením konštatuje, že otázka reformy súčasného systému delegovania normatívnej 
funkcie (systém komitológie) sa v citovanom oznámení Komisie vyskytuje len 
sporadicky2, pričom táto reforma by mohla výrazne prispieť k zjednodušeniu sekundárnej 
legislatívy Spoločenstva tak, že by bolo Komisii umožnené prijímať vykonávacie 
predpisy v zrýchlených postupoch;

3. konštatuje, že „miera úspešnosti“ iniciatív zjednodušenia od roku 2003 je uspokojivá a že 
priemerná dĺžka trvania legislatívnych postupov nie je prehnaná3 vzhľadom na 

  
1 Hodnotiaca správa o výkone Medziinštitucionálnej dohody o systematickejšom používaní techniky 
prepracovania právnych aktov z 21. septembra 2005
2 V bode 3.d., na konci.
3 Komisia v citovanom oznámení uvádza v poznámke dole na strane 26, že „doposiaľ je neukončené legislatívne 
konanie“ v 15 prípadoch legislatívnych návrhov, ktoré boli predložené v súlade s programom zjednodušenia 



PA\600196SK.doc PE 368.068v01-004/4PA\600196SK.doc

SK

komplexný charakter daných tém;

4. konštatuje však, že počet iniciatív zjednodušenia predložených od tohto dátumu je veľmi 
obmedzený a že pôvodne vytýčené ciele zredukovania Acquis Spoločenstva neboli 
zďaleka dosiahnuté; 

5. poznamenáva taktiež, že postupy, vzťahujúce sa na niektoré nástroje používané v rámci 
stratégie zjednodušenia, a predovšetkým postup prepracovania, by sa mohli jasnejšie 
definovať z pohľadu právomocí jednotlivých inštitúcií, zabránilo by sa tak nezhodám a 
zablokovaniam, ktoré by mohli nastať; 

6. vyjadruje svoju pripravenosť spolu s Komisiou a Radou vynaložiť zvýšené úsilie na 
opätovné začatie procesu zjednodušenia;

7. zaväzuje sa k zhodnoteniu svojich interných legislatívnych postupov a techník s cieľom 
urýchliť konanie vo veci „zjednodušenie“, rešpektujúc postupy v tejto oblasti stanovené 
primárnou legislatívou , Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva;

8. domnieva sa, že východiskovým bodom takéhoto postupu musí byť analýza iniciatív 
zjednodušenia, ktoré boli predložené od roku 2003. Takáto analýza by neskôr mohla 
odhaliť spôsoby zlepšenia techník a postupov, ktoré uplatňuje Parlament; 

9. poveruje svojho predsedu, aby otázku prípadných úprav Rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu postúpil na preskúmanie príslušnému výboru .

    
začatom v roku 2003. Právne služby sa v súčasnosti zaoberajú aktualizáciou uvedených údajov, ktorá ukáže , že 
viac ako polovica z nich je už prijatá alebo v procese prijatia.


