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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výsledku skríningu návrhov právnych predpisov v legislatívnom procese
(2005/2214 (INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. septembra 2005 Rade a Európskemu parlamentu 
o výsledku  skríningu návrhov právnych predpisov v legislatívnom procese 
(KOM(2005)0462),

– so zreteľom na list svojho predsedu adresovaný predsedovi Európskej komisie z 23. 
januára 20061,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru 
pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, 
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre právne 
veci a Výboru pre petície (A6-0000/2006),

keďže:

A. Komisia vo svojom oznámení z 27. septembra 2005 uviedla, že má v úmysle stiahnuť 68 
návrhov, ktoré sú podľa nej v rozpore s cieľmi lisabonskej stratégie a zásad lepšej právnej 
úpravy, pričom ďalšie podrobí vyhodnoteniu z hľadiska ich hospodárskeho dosahu a 
prípadne ich zmenení a doplní. 

B. List, ktorý zaslal predseda Európskeho parlamentu predsedovi Komisie o výsledku 
analýzy oznámenia v parlamentných výboroch v zásade víta úmysly Komisie, ale žiada 
konkrétne nestiahnutie viacerých z týchto návrhov a vznáša námietku voči možným 
zmenám niektorých iných návrhov.

C. Toto oznámenie je výbornou možnosťou na hlbšiu analýzu problémov spojených so 
sťahovaním a úpravou legislatívnych návrhov zo strany Komisie.

D. Okrem niektorých výnimočných prípadov sa väčšina legislatívnych návrhov 
Spoločenstva môže prijímať len na základe návrhu Komisie, ktorá má preto v podstate 
monopol na legislatívnu iniciatívu.

E. Článok 250 druhý odsek Zmluvy o ES ustanovuje, že Komisia „môže upraviť svoj návrh“ 
kedykoľvek počas postupu vedúceho k prijatiu aktu Spoločenstva „ak Rada nekonala“.

  
1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689).
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F. Hoci úloha Parlamentu sa z historických dôvodov nespomína v článku 250 odseku 2, toto 
ustanovenie je potrebné interpretovať v spojení s článkom 251, pokiaľ ide o jeho 
uplatňovanie na spolurozhodovací postup a s článkom 252, pokiaľ ide o postup 
spolupráce. 

G. V zmluvách nie je žiadna zmienka o možnosti Komisie stiahnuť legislatívny návrh.

H. Neexistencia ustanovení o stiahnutí legislatívnych návrhov nezabraňuje Komisii 
pravidelne sťahovať legislatívne návrhy. 

I. Parlament, Rada a Komisia sa zjavne nezhodujú v názore na presný rozsah, v ktorom 
môže Komisia stiahnuť svoje legislatívne návrhy.

J. Napriek uvedeným nezhodám je sťahovanie legislatívnych návrhov bežnou praxou 
Komisie, pričom doposiaľ nebol dôvod na predloženie prípadu pred Súdny dvor. 

K Samotný Parlament v minulosti občas žiadal Komisiu o stiahnutie jej návrhov.

L. Rámcová dohoda1 o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou z 26. mája 
2005 uvádza, že:

– vo všetkých legislatívnych postupoch „Komisia vopred oznámi Parlamentu a Rade 
späťvzatie svojich návrhov.“ (bod 32)),

– v legislatívnych postupoch, ktoré nevyžadujú spolurozhodovanie, sa Komisia 
zaväzuje, že „v prípade potreby“ stiahne legislatívne návrhy, ktoré zamietol 
Parlament a tiež vysvetlí dôvody, pre ktoré tak neurobila v prípade ponechania 
návrhu,

M. Porozumenie na základe spoločných usmernení o sťahovaní a úprave legislatívnych 
návrhov v nutnom rozsahu zo strany Komisie, ktoré by platili medzi troma inštitúciami, 
by kladne prispeli k hladkému priebehu legislatívnych postupov a umožnili by väčšiu 
dynamiku v otázke kodifikovania: 

1. víta oznámenie Komisie z 27. septembra 2005 a zastáva názor že stiahnutie alebo úprava 
veľkej väčšiny v ňom uvedených návrhov skutočne prispeje k zjednodušeniu 
legislatívneho prostredia Spoločenstva, ale trvá na tom, že Komisia by mala primerane 
zohľadniť námietky k niektorým z návrhov, ktoré uviedol predseda Borell vo svojom liste 
predsedovi Barrosovi;

2. zdôrazňuje, že pri podobných o situáciách v budúcnosti by Komisia mala predložiť 
konkrétne dôvody na stiahnutie alebo upravenie každého návrhu a neobmedzovať sa len 
na odvolávanie sa na základné zásady, ktoré jasne nevysvetľujú dôvody, kvôli ktorým by 
sa mal podľa Komisie konkrétny návrh stiahnuť alebo upraviť;

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2005)0194, príloha.
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3. vyzýva Komisiu, aby vo svojom výročnom legislatívnom a pracovnom programe 
uvádzala zoznam návrhov, ktoré má v úmysle stiahnuť alebo upraviť, aby tak Parlament 
mohol vyjadriť svoj názor podľa výsad, ktoré mu prináležia podľa zmlúv a postupov 
ustanovených v rámcovej dohode z 26. mája 2005;

4. berie na vedomie skutočnosť, že možnosť stiahnutia legislatívneho návrhu zo strany 
Komisie sa nenachádza v žiadnom ustanovení existujúcich zmlúv, zatiaľ čo na možnosť  
upraviť legislatívny návrh sa vzťahuje zásada, že Komisia môže upraviť svoj návrh počas 
postupu vedúceho k prijatia aktu Spoločenstva, ktorá je výslovne ustanovená v článku 
250 odseku 2 Zmluvy o ES; uznáva, že túto zásadu možno uplatniť aj na 
spolurozhodovací postup ustanovený v článku 251 a na postup spolupráce ustanovený v 
článku 252; 

5. uznáva však, že možnosť Komisie stiahnuť legislatívny návrh počas postupu vedúceho k 
jeho priatiu v rámci jasných obmedzení:

– vyplýva z jej práva na legislatívnu iniciatívu a je logickým doplnkom možnosti 
upraviť návrh,

– môže prispieť k posilneniu úlohy Komisie v legislatívnom postupe a

– možno považovať za kladný prvok pri zabezpečovaní toho, aby boli postupy vedúce k 
prijatiu aktu Spoločenstva a dialóg medzi inštitúciami zamerané na podporu „záujmu 
Spoločenstva“;

6. zastáva však názor, že túto možnosť treba vnímať v kontexte výsad jednotlivých inštitúcií 
v legislatívnom procese, ktoré ustanovujú zmluvy a v súlade so zásadou lojálnej 
spolupráce inštitúcií;

7. zdôrazňuje, že možnosti stiahnutia alebo úpravy nesmú pozmeniť úlohu jednotlivých 
inštitúcií v legislatívnom procese spôsobom, ktorý by ohrozil rovnováhu inštitúcií, čo by
mohlo nastať v prípade, ak by možnosť stiahnutia návrhu viedla k určitému druhu „práva 
veta“ Komisie;

8. zdôrazňuje, že stiahnutia alebo úprava legislatívnych návrhov musia podliehať tým istým 
všeobecným zásadám ako predkladanie návrhov Komisie, t.j. musia byť  v záujme 
Spoločenstva a riadne zdôvodnené;

9. bez dotknutia právomoci Súdneho dvora stanoviť presnú pôsobnosť a hranice výsad, 
ktoré inštitúciám udeľujú zmluvy, zastáva názor, že definovanie spoločných usmernení 
zo strany inštitúcií o sťahovaní alebo upravovaní legislatívnych návrhov, ktoré vykonáva 
Komisia, by ako doplnok k príslušným zásadám ustanoveným v rámcovej dohode o 
vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou a medziinštitucionálnej dohode o o 
lepšej právnej úprave bolo správnym krokom k uľahčeniu legislatívneho procesu a 
dialógu inštitúcií; 

10. predkladá tieto usmernenia ako základ možného porozumenia s Komisiou a Radou o 
sťahovaní alebo úprave legislatívnych návrhov zo strany Komisie:

a) Komisia môže v zásade stiahnuť alebo upraviť legislatívny návrh kedykoľvek počas 
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postupov vedúcich k jeho prijatiu, ak Rada zatiaľ nekonala. To znamená, že v 
postupoch spolurozhodovania a spolupráce to Komisia už nebude môcť urobiť po 
prijatí spoločnej pozície Radou,

b) v prípade, ak Európsky parlament zamietol legislatívny návrh alebo navrhol k nemu 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, alebo ak Európsky parlament požiadal Komisiu o 
stiahnutie alebo úpravu legislatívneho návrhu, Komisia túto skutočnosť náležite 
zohľadní. Ak sa Komisia z dôležitých dôvodov rozhodne svoj návrh ponechať, 
vysvetlí dôvody tohto rozhodnutia vo vyhlásení pred Európskym parlamentom,

c) ak má Komisia v úmysle stiahnuť alebo upraviť legislatívny návrh z vlastnej 
iniciatívy, vopred informuje Parlament o svojom úmysle. Oznam o ňom predloží 
včas, aby mal Parlament možnosť poskytnúť svoj názor na túto skutočnosť a v 
ozname uvedie jasné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré Komisia zastáva názor, že by sa 
mal konkrétny návrh stiahnuť alebo upraviť. Komisia riadne zohľadní názor 
Európskeho parlamentu. Ak sa Komisia z dôležitých dôvodov rozhodne stiahnuť 
alebo upraviť svoj návrh v rozpore zo želaním Európskeho parlamentu, vysvetlí 
dôvody tohto rozhodnutia vo vyhlásení pred Európskym parlamentom;

11. zdôrazňuje, že miera, v ktorej Komisia zohľadňuje názory Európskeho parlamentu na 
stiahnutie alebo upravenie legislatívnych návrhov je mimoriadne dôležitou súčasťou 
politickej dôvery, ktorá je základom rozumnej spolupráce oboch inštitúcií;

12. zastáva názor, že ak by inštitúcie akceptovali tieto usmernenia, mohlo by sa uľahčiť 
predkladanie návrhov na kodifikovanie zo strany Komisie; vyjadruje svoju ochotu 
uvažovať v tejto súvislosti so zavedením potrebných zmien do svojho rokovacieho 
poriadku;

13. zastáva názor, že v prípade, ak by Komisia stiahla alebo upravila legislatívny návrh a 
porušila pritom tieto usmernenia, mala by sa uvedená otázka postúpiť príslušným 
politickým orgánom Parlamentu na politické posúdenie; ďalej sa domnieva, že v prípade, 
ak by Komisia stiahla legislatívny návrh a porušila pritom tieto usmernenia, mohli by obe 
zložky legislatívneho orgánu považovať stiahnutie za neplatné a pokračovať v postupe 
podľa zmlúv až po konečné schválenie predmetného aktu;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


