SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
372.
USNESENÍ SENÁTU
ze 13. schůze, konané dne 4. dubna 2018
ke zprávě vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České
republiky v Evropské unii za rok 2017 /senátní tisk č. 234/
Senát
1. připomíná
své 137. usnesení v 11. funkčním období z 19. dubna 2017 ke Sdělení Komise
Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování (senátní tisk J 30/11),
ve kterém Senát
- žádal vládu, aby v Radě s výjimkou urgentních opatření prosazovala dostatečně
dlouhé transpoziční lhůty u směrnic a lhůty pro nabytí účinnosti těch přímo
použitelných předpisů EU, které vyžadují přijetí doprovodných vnitrostátních
předpisů;
- žádal vládu, aby již v průběhu vyjednávání o návrzích právních aktů na úrovni
EU důsledně uplatňovala legislativně-technické připomínky za účelem
usnadnění pozdější transpozice a aplikace práva EU v České republice;
- vyjádřil názor, že v zájmu snížení rizika nesprávné transpozice je třeba se v co
největší míře vyvarovat i tzv. gold-platingu, tedy takové transpozice směrnic
(popř. implementace jiných právních aktů EU), která stanoví adresátům více
zatěžující podmínky, než jaké požaduje právo EU; pokud se již ke gold-platingu
přistoupí, mělo by to být jasně uvedeno a obhájeno v důvodové zprávě
právního předpisu;
jakož i řadu usnesení, v nichž Senát kritizoval návrhy legislativních aktů obsahující
široká a vágní zmocnění pro Komisi k vydávání aktů v přenesené pravomoci
a prováděcích aktů (např. 26. usnesení Senátu v 11. funkčním období
z 30. listopadu 2016 k výroční zprávě Komise za rok 2015 o vztazích Komise
s vnitrostátními parlamenty a o subsidiaritě a proporcionalitě, sen. tisky K 109/10
a K 110/10);
2. oceňuje,
že tyto požadavky jsou zohledněny v Metodických pokynech vlády pro zajišťování
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky
v Evropské unii;

3. proto vyzývá vládu,
aby při vyjednávání v Radě důsledně dbala na dodržování těchto pokynů.
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