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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pracovním dokumentu Komise s názvem „První zpráva o pokroku strategie pro 
zjednodušení právního prostředí
(****/****(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 
16. prosince 20031,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2000 o zprávách Komise a Evropské Rady: 
„Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 1998: společná odpovědnost“ a  
„Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 1999“2,

− s ohledem na své usnesení ze dne 29. listopadu 2001 o Bílé knize Komise s názvem 
„Evropská správa věcí veřejných“3,

− s ohledem na své usnesení ze dne 8. dubna 2003 o zprávě Komise Evropské radě 
„Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2000“ a o zprávě Komise Evropské radě 
„Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2001 “4

− s ohledem na své usnesení ze dne 26. února 2004 o zprávě Komise „Zdokonalení tvorby 
právních předpisů v roce 2002 “5,

− s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2004 o sděleních Komise o zjednodušení a 
zdokonalení právního rámce Společenství6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. dubna 2004 o hodnocení dopadů právních předpisů 
Společenství a postupů konzultace7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2006 o strategii pro zjednodušení právního 
prostředí8,

– s ohledem na své usnesení o zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2004: o 
používání zásady subsidiarity – 12. výroční zpráva9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2006 o výsledku prověření legislativních 
návrhů v legislativním procesu10 ,

  
1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Úř. věst. C 197, 12.7.2001, s. 433.
3 Úř. věst. C 153 E, 27.6.2002, s. 314.
4 Úř. věst. C 64 E, 12.3.2004, s. 135.
5 Úř. věst. C 98 E, 23.4.2004, s. 155.
6 Úř. věst. C 102 E, 28.4.2004, s. 512.
7 Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 146.
8 Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 136.
9 Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 128.
10 Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 140.
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– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 14. listopadu 2006 s názvem „ První 
zpráva o pokroku strategie pro zjednodušení právního prostředí“ (KOM2006)0690),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že Komise, Rada a Evropský parlament vyvíjejí nyní již systematické 
úsilí o definování, zavádění a zdokonalení nástrojů na zjednodušení právních předpisů,

B. vzhledem k tomu, že zjednodušení právního rámce a zaručení jasnosti, účinnosti a kvality 
právních předpisů je nutnou podmínkou pro splnění cíle dokonalejší tvorby právních 
předpisů, který je sám o sobě přednostní činností Evropské unie směřující k zajištění 
vysoké úrovně růstu a zaměstnanosti,

C. vzhledem k tomu, že jeden z hlavních výsledků tohoto zjednodušení spočívá v jeho 
postupném rozšiřování na všechna odvětví, do nichž Evropská unie zasahuje právními 
předpisy,

D. vzhledem k závazkům a cílům uvedeným v interinstirucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů, zejména těm, které se týkají zjednodušení a snížení množství 
právních předpisů Společenství, a k dopadům těchto právních předpisů v členských 
státech,

E. vzhledem k tomu, že tento pracovní dokument Komise přímo navazuje na sdělení ze dne 
25. října 2005 s názvem „Provádění lisabonského programu Společenství: Strategie pro 
zjednodušení právního prostředí“ (KOM(2005)0535)“;

F. vzhledem k tomu, že výše uvedený pracovní dokument obsahuje nový program přinášející 
zjednodušení na období 2006–2009, v němž se uvádějí opatření na formální zjednodušení, 
spočívající ve 43 přepracováních, 12 kodifikacích a 8 zrušeních, i 46 dalších opatření na 
podstatné zjednodušení obvykle definované jako případy „revize“,

G. vzhledem k tomu, že k předchozím opatřením na zjednodušení se připojuje přibližně 500 
nových legislativních podnětů (z nichž přibližně 200 jen v roce 2007), jejichž výčet je 
uveden v průběžném programu specificky věnovaném kodifikacím,

H. vzhledem k tomu, že Komise upřesňuje, že program kodifikace zůstává orientační v té 
míře, v jaké závisí na dostupnosti aktů, jež je třeba kodifikovat ve všech jazycích 
Společenství, a že podle jeho názoru musí být kodifikace odložena v případech, kdy se 
předpokládají nové změny aktů tak, aby Komise mohla s ohledem na tyto dvě skutečnosti 
měnit pořadí, v němž předkládá kodifikace uvedené v průběžném programu ,

I. vzhledem k tomu, že Komise v uvedeném dokumentu navrhuje, že bude ještě častěji 
zařazovat do svých návrhů vysvětlující prohlášení, v němž se budou jasněji vysvětlovat 
důvody navrhovaných zjednodušení,

J. vzhledem k tomu, že činitele úspěchu iniciativ na zjednodušení závisejí na solidní 
metodologické platformě, jež se zdokonaluje pomocí konzultace se všemi zúčastněnými 
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subjekty, a na rozvoji odvětvových analýz a úzké spolupráci mezi Komisí, Evropským 
parlamentem a Radou, i rozšířenějším využíváním postupů samoregulace a společné 
regulace,

K. vzhledem k tomu, že zjednodušení prosazované na evropské úrovni by mělo být 
provázeno odpovídajícím zjednodušením na vnitrostátní úrovni, jež by zaručilo, že 
výhody zjednodušení na úrovni Společenství nebudou negativně ovlivňovány 
vnitrostátními normami a překážkami technické povahy,

1. vítá skutečnost, že poprvé byly podněty na zjednodušení zařazeny do legislativního a 
pracovního programu Komise na rok 2007, a nabádá, že je třeba strategii zjednodušení dát 
politickou prioritu;

2. žádá Komisi, aby nadále systematicky zařazovala podněty na zjednodušení jako jednu ze 
součástí legislativního a pracovního programu; Komise by měla mimo jiné při této 
příležitosti vyjádřit, jaké priority hodlá přisoudit každému z těchto podnětů a za tímto 
cílem upřesnit již ve své roční politické strategii, jaké návrhy na zjednodušení budou 
uvedeny na úvod ročního procesu legislativního plánování; konečně, by se měla vyhnout 
růstu počtu dokumentů obsahujících seznamy podnětů na zjednodušení s cílem dosáhnout 
co nejpřesnějšího referenčního rámce;

3. vítá úsilí Komise o zintenzivnění kodifikační činnosti zaměřené na acquis Společenství, 
jako primární a základní způsob, jak zjednodušit právní prostředí; 

4. vyzývá Komisi, aby co nejrychleji čelila obtížím spojeným s překladem a zamezila tomu, 
aby mělo předložení nových legislativních návrhů negativní dopady na kodifikační 
podněty a aby neškodilo celému procesu zjednodušení;  trvá proto na tom, aby byla 
Komise vnitřně koherentní a nezařazovala do svého legislativního a pracovního programu 
návrhy na kodifikaci v oblastech, v nichž se chystá vypracovat vlastní legislativní návrhy;

5. navrhuje Komisi, aby přijala jednou provždy přepracování jako obvyklou legislativní 
techniku, aby pro každý podnět předložila úplné znění, i pokud jde pouze o bodové 
změny, a aby jasně uvedla, jaké části se mění a jaké zůstávají beze změny, což by vedlo k 
větší srozumitelnosti a transparentnosti právních předpisů Společenství; 

6. vyzývá mimo jiné Komisi, aby si byla vědoma toho, že pokud není možné přepracování, 
měla by být  řádnou legislativní technikou kodifikace dané legislativní oblasti, a to ve 
lhůtě šesti měsíců; v souladu s výše uvedenou interinstitucionální dohodou se domnívá, že 
by mohl spolu s Radou a s Komisí vytvořit ad hoc specializované struktury právě za 
účelem prosazení zjednodušení; 

7. vítá úsilí Komise o vypracování pevných metodologických základů pro práci na 
zjednodušení; vyzývá ji za tímto účelem, aby trvala na cestě konzultací se zúčastněnými 
stranami, například pokud rozšíří na další odvětví iniciativy již ohlašované v říjnu 2005 v 
oblasti zemědělství a rybolovu a posílí opatření, která zamýšlela v této souvislosti 
přijmout v oblasti práva společností a autorských práv; vybízí Komisi, aby prohloubila 
odvětvové analýzy a hodnocení administrativních nákladů způsobovaných platnými 
právními předpisy Společenství;
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8. nedoporučuje Komisi, aby do svých legislativních návrhů zařazovala shrnutí těchto 
návrhů; domnívá se totiž, že se tato iniciativa může ukázat jako kontraproduktivní a 
namísto, aby samotné znění zjednodušila, zkomplikuje je textem, který může mít dopady 
na výklad čistě normativní části;

9. připomíná Komisi, že zatímco může být shrnutí odůvodněno u výkladového textu, jako je 
sdělení, není tomu tak u normativních textů, jako je směrnice nebo nařízení, protože když 
se omezíme na podstatu, jak je u shrnutí obvyklé, je zde riziko, že dojde ke zkreslení či 
přímo k popření pravého významu daného právního nástroje;

10. zdůrazňuje zásadní význam spolupráce mezi orgány Společenství jako nezbytné 
podmínky úspěchu jakékoli strategie zjednodušení; upozorňuje přitom na jasný projev 
dobré vůle, kterou Evropská parlament projevil v této věci, když pozměnil své nařízení s 
cílem usnadnit postup přijímání kodifikací a zavést legislativní postup ad hoc pro 
přepracování;

11. znovu potvrzuje, že k dosažení cílů stanovených ve Smlouvě musí být nadále běžně 
používány tradiční legislativní nástroje; je názoru, že společná regulace a samoregulace 
budou moci do sebe užitečně začlenit legislativní opatření, a že takové metody povedou 
ke zlepšení o stejném nebo větším dosahu, než jaké umožňují dosáhnout právní předpisy; 
zdůrazňuje, že jakékoli využití alternativních regulačních postupů musí probíhat v souladu 
s interinstitucionální dohodou o zdokonalení  tvorby právních předpisů; připomíná, že 
Komise je povinna stanovit podmínky a omezení, které musí jednotliví aktéři dodržovat 
při výkonu takových praktik a že lze tyto praktiky používat pouze pod kontrolou Komise a 
aniž by byla dotčena práva Evropského parlamentu postavit se proti jejich používání;

12. vyzývá Komisi, aby učinila, co bude v jejích silách, aby postup zjednodušení prosazovaný 
na evropské úrovni nebyl na vnitrostátní úrovni narušován vnitřními právními předpisy 
nebo překážkami technické povahy; žádá Komisi, aby řídila a sledovala takový proces 
také na vnitrostátní úrovni, například tím že bude přijímat a šířit osvědčené postupy 
vypracované v Unii a ve členských státech;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám i parlamentům 
členských států.



PR\663090CS.doc 7/10 PE 388.366v02-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

1. Ve svém sdělení ze dne 25. října 2005 s názvem Provádění lisabonského programu 
Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí (KOM(2005)0535) uvedla 
Komise celou řadu nových zlepšení kvality a účinnosti acquis Společenství (pod heslem 
„Zlepšení tvorby právních předpisů“) zejména s cílem snížení administrativních nákladů, 
které zbytečně zatěžují aktéry vnitřního trhu.

2. V tomto sdělení byly popsány hlavní techniky zjednodušení a bylo ohlášeno 99 podnětů, 
jež by mohly vést k zdokonalení těchto právních předpisů v období 2005–2008. Jde o 11 
návrhů na kodifikaci, 51 návrhů na přepracování, 7 návrhů na zrušení a 30 návrhů, které nelze 
jednoduše zařadit do předchozí typologie aktů, ale které rovněž směřují ke zjednodušení 
právního prostředí (např. podstatné zjednodušení).

3. Připomínáme, že kodifikací se rozumí postup, kterým se kodifikované akty ruší a nahrazují 
jediným aktem, který vzhledem k nim neobsahuje podstatné změny. Jde tedy o přepracování 
konsolidovaného změní v jediný nový, souvislý a srozumitelný právní akt, který formálně 
nahradí původní akt a všechny jeho následné změny1.

4. Přepracování je proces, jehož výsledkem je nový právně závazný akt, který ruší všechny 
akty, jež nahrazuje, a jenž v sobě kombinuje na jedné straně změnu právního předpisu 
politické povahy a na straně druhé kodifikaci dalších ustanovení, které mají zůstat beze 
změny. Přepracování se řídí interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 20012.

5. Konečně zrušení spočívá v odstranění  legislativních aktů přijatých pro roce 1957, které se 
staly bezpředmětnými nebo zastaralými v důsledku technického nebo technologického 
pokroku, vývoje politik, které Evropská unie uskutečňuje, v důsledku změn používání 
obecných pravidel Smlouvy nebo vývoje mezinárodních předpisů nebo norem.

6. Jak je známo, téma zjednodušení bylo předmětem interinstitucionální dohody (IID) o
zdokonalení tvorby právních předpisů, podepsané dne 16. prosince 20033, v níž jsou 
zkoumány různé stránky této otázky (od lepší koordinace legislativního rámce, po větší 
transparentnost a dostupnost, od analýzy dopadu na provádění práva Společenství ve 

  
1 Fungování tohoto postupu konkrétně umožnila poradní skupina právních služeb všech tří orgánů, jejímž 
úkolem je podrobně přezkoumat návrhy Komise a poskytnout Evropskému parlamentu a Radě záruku, že postup 
je skutečnou kodifikací a že Komise neprovedla ve zněních podstatné úpravy. Součástí procesu kodifikace je 
odstranění veškerých zastaralých ustanovení, harmonizace terminologie používané v novém aktu a redakce jeho 
preambule. Díky tomuto mechanismu je možno snížit objem právních předpisů a zachovat vše podstatné beze 
změny. V současnosti Výbor pro ústavní záležitosti přezkoumává pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, 
které by umožnily snadněji využívat postupy zjednodušení. Výbor pro právní záležitosti přijal v této věci 
stanovisko dne 20. prosince 2006.
2 Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování 
právních aktů (Úř. věst. C 77, 28. 3. 2002, s. 1). Technika přepracování umožňuje nejen aktualizovat právní akty 
prostřednictvím podstatné změny, ale umožňuje rovněž kodifikaci právních textů, které jsou často rozptýleny, a 
tudíž usnadňuje porozumění právním předpisům a jejich zjednodušení.
3 Úř. věst. L 321, 31. 12. 2003, s. 1.
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vnitrostátním právu a metod kodifikace a zjednodušení po komitologii, od metod alternativní 
regulace po snížení objemu právních předpisů). 

II. Nejnovější vývoj

1. Dne 14. listopadu 2006 přijala Evropská komise  pracovní dokument s názvem „První 
zpráva o pokroku strategie pro zjednodušení právního prostředí (KOM(2006(0690 v 
konečném znění),  které navazuje na uvedené sdělení „Provádění lisabonského programu 
Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí“ (KOM(2005)0535).

2. Tento dokument se zmiňuje o pokrocích dosažených při realizaci průběžného programu 
zjednodušení zavedeného v září 2005 a představuje některé nové iniciativy, které posilují 
takový program v období 2006–2009. Jedním z hlavních výsledků tohoto zjednodušení je jeho 
postupné rozšíření na všechna odvětví, v nichž Evropská unie zasahuje prostřednictvím 
právních aktů.  Zejména se v novém pozměněném průběžném programu zjednodušení uvádí 
43 přepracování, 12 kodifikací, 8 zrušení a 26 dalších základních opatření ke zjednodušení. K 
tomu je třeba připočíst přibližně 500 nových legislativních podnětů obsažených v jiném 
průběžném programu věnovanému speciálně spolurozhodování (kde jen v roce 2007 má dojít 
k 200 změnám).

3. Tato první zpráva se týká rovněž faktorů, které zajišťují úspěch cílů zjednodušení, se 
zvláštním odkazem na solidní metodologickou platformu, zlepšenou díky institucionální 
spolupráci s Evropským parlamentem a s Radou i větším využíváním samoregulace a 
společné regulace. Rovněž nadále panuje obava, že pouze zjednodušení na vnitrostátní úrovni 
zaručí, že výhody zjednodušení prosazovaného na evropské úrovni nebudou negativně 
narušovat vnitrostátní právní předpisy nebo překážky technické povahy.

III. Problematické body a postoj zpravodaje

1. Je třeba uvést skutečnost, že je to poprvé, kdy byly podněty směřující ke zjednodušení 
zařazeny do legislativního a pracovního programu Komise na rok 2007, což jasně ukazuje 
politickou prioritu věnovanou strategii o zjednodušení. Mimoto připomínáme, že cílem, jehož 
má být dosaženo do roku 2012 je celkové snížení právních předpisů Společenství a 
vnitrostátní právní předpisů o přibližně 25 %.

2. Nicméně by bylo vhodné trvat na tom, aby Komise:
– od nynějška systematicky zařazovala podněty ke zjednodušení do svého legislativního 

a pracovního programu,
– současně ukazovala, jakou prioritu hodlá dát jednotlivým podnětům na zjednodušení
– nešířila pokud možno dokumenty obsahující seznamy podnětů na zjednodušení, aby 

tak měla k dispozici co nepřesnější referenční rámec.

3. Pokud jde zejména o návrhy na kodifikaci, dokument Komise ukazuje, že byla přijata 
opatření pro urychlení převodu zbývajících právních předpisů do nových jazyků  Evropské 
unie. K tomuto nahromadění došlo v důsledku zpoždění v překladu kodifikovaných textů do 
těchto jazyků. Je třeba nicméně upřesnit, že program kodifikací nadále zůstává orientační, v 
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okamžiku, kdy závisí na tom, zda jsou texty určené ke kodifikaci k dispozici ve všech 
jazycích, a to i v bulharštině a v rumunštině. Navíc je třeba kodifikaci odložit v případě, kdy 
se předpokládají nové změny těchto aktů. Komise upřesňuje, že pořadí právních aktů 
v uvedeném programu se bude měnit v závislosti na těchto dvou faktorech.

4. Kromě obtíží souvisejících s překladem, které zůstávají pochopitelné, i když by je Komise 
měla co nejdříve řešit, nesmí dopad nových aktů na kodifikační podněty škodit celému 
procesu zjednodušení. Protože v rámci prvního pilíře má monopol na legislativní podněty 
Komise, je zjevné, že pokud hodlá předložit nové (řádné) legislativní podněty, bude se muset 
ve svém pracovním a legislativním programu zříci překládání kodifikací na téže téma. Opět se 
jeví jako nutné, aby Komise byla vnitřně koherentní, vzhledem k cílům zjednodušení, které si 
sama vytyčila.
5. Opět je v této věci třeba prosazovat možnost, aby se přepracování stalo jednou provždy 
legislativní a řádnou technikou: bylo by tak vždy možné mít k dispozici normativní text v 
jeho celistvosti spolu se změněnými body, přičemž by byly jasně ukázány nové části a části 
beze změn. Výsledkem by byla větší čitelnost a transparentnost právních předpisů 
Společenství.

6. Je třeba přivítat práci Komise při vypracování pevného metodického základu pro 
zjednodušování: zpráva vyzývá Komisi, aby trvala na využití konzultací se zúčastněnými 
stranami, například tím, že by byly podněty ohlášené v říjnu 2005 pro oblast zemědělství a 
rybolovu rozšířeny na další odvětví a byla posílena další opatření, které hodlá přijmout za 
tímto účelem v oblasti práva společností a autorských práv.  Z tohoto pohledu jsou jistě 
užitečné odvětvové analýzy a hodnocení administrativních nákladů spojených s platnými 
právními předpisy Společenství.

7. V pracovním dokumentu Komise se mimo jiné navrhuje posílení praxe spočívající v 
zařazování úvodního shrnutí do návrhu v podobě vysvětlujícího prohlášení, přičemž tyto 
návrhy formuluje, aby byly lépe vysvětleny cíle prováděných zjednodušení. Nicméně tato 
iniciativa se může ukázat jako kontraproduktivní, a namísto aby zlepšila srozumitelnost 
návrhu, jej komplikuje textem (původní syntézou), který může mít dopady rovině v 
interpretace čistě normativní části. Jinými slovy, zatímco shrnutí je možno zdůvodnit v 
případě textu typu sdělení, není tomu tak u normativního textu, jako je směrnice nebo 
nařízení, protože jeho redukce na zásadní informace, jak je pro shrnutí typické, by mohla 
zkreslovat nebo jít proti skutečnému účelu dotčeného legislativního nástroje.

8. Pokud jde o spolupráci mezi orgány Společenství, hodlá zpráva zdůraznit jasný projev 
dobré vůle, daný změnou jednacího řádu Evropského parlamentu týkající se zlepšení a 
případného uvedení předpokládaného postupu schvalování kodifikací (článek 80) a nového 
postupu ad hoc pro přepracování (článek 80a).  Tyto pozměňovací návrhy, jež v současnosti 
projednává Výbor pro ústavní záležitosti, by měly brzy vstoupit v platnost.

9. Pokud jde o společnou regulaci a samoregulaci1, je třeba pouze zopakovat tvrzení 
  

1 Společná regulace ve smyslu interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (bod 18) 
představuje mechanismus, jehož prostřednictvím právní akt Společenství svěřuje provedení cílů stanovených 
legislativním orgánem zúčastněným stranám, jež jsou uznány v některé oblasti (zejména hospodářským 
subjektům, sociálním partnerům, nevládním organizacím, sdružením, atd.). Samoregulací se naproti tomu ve 
smyslu uvedené interinstitucionální dohody (bod 22) rozumí to, že hospodářské subjekty, sociální partneři, 
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Parlamentu z jeho usnesení ze dne 16. května 2006 o strategii pro zjednodušení právního 
prostředí (2006/2006 (INI), tj., „že musí být nadále využívány tradiční legislativní nástroje 
pro dosažení cílů stanovených ve smlouvách, (...)  že využití těchto alternativních způsobů 
regulace, jako je společné regulace a samoregulace může představovat užitečný doplněk 
legislativních opatření, když tyto metody přinesou zlepšení odpovídajícího nebo širšího 
rozsahu než zlepšení, kterého je možné dosáhnout prostřednictvím právních předpisů; (...) že 
jakékoli využití alternativních způsobů regulace musí být v souladu s interinstitucionální 
dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů; (...) že Komise má povinnost stanovit 
podmínky a omezení, které zúčastněné strany musí dodržovat při uplatňování těchto postupů; 
ty by ostatně měly být využívány pod dohledem Komise, a aniž by tím bylo dotčeno právo 
Evropského parlamentu vznést námitky vůči jejich uplatňování “(bod 23).

10. Konečně, je pouze možné souhlasit s Komisí, že postup zjednodušení prosazovaný na 
evropské úrovni nesmí být narušován směřováním v opačném směru na úrovni jednotlivých 
států, ale musí být vždy doprovázen zjednodušením na vnitrostátní úrovni. Ve zprávě se 
zdůrazňuje, že úkolem Komise je vést  a sledovat tento proces rovněž na vnitrostátní úrovni a 
působit například jako centrála pro shromažďování a šíření osvědčených postupů
vypracovaných v Unii a ve členských státech.

    
nevládní organizace nebo sdružení mají možnost přijímat mezi sebou a samy pro sebe společné hlavní směry na 
evropské úrovni (zejména kodexy chování nebo odvětvové dohody).


