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— Приемане на заключения на Съвета

Приложено се изпраща на делегациите проект за заключения на Съвета относно „По-добро 

регулиране“, изготвени от Комитета на постоянните представители на заседанието му от 13 и 

25 ноември 2009 г. Комисията поддържа една резерва, посочена в бележка под линия 1.

Съветът по конкурентоспособност се приканва да разреши нерешените въпроси и да приеме 

заключенията на Съвета на заседанието си на 3 и 4 декември 2009 г.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект за заключения на Съвета относно по-добро регулиране,
които предстои да бъдат приети от Съвета по конкурентоспособност на 3 и 

4 декември 2009 г.

СЪВЕТЪТ,

1. ИЗРАЗЯВА УБЕДЕНОСТТА СИ, че по-доброто регулиране ще продължава да бъде 
ключов фактор за засилването на конкурентоспособността на предприятията —
по-конкретно на микропредприятията, малките и средните предприятия — както и за 
постигането на устойчив икономически растеж и за създаването на работни места;

2. ПОТВЪРЖДАВА ОТНОВО, че по-доброто регулиране се изразява в по-добро 
формулиране на политиките и законотворчество, че представлява процес на 
усъвършенстване на регулаторната среда за предприятията, гражданите и публичната 
администрация и осигуряване на добре функциониращ вътрешен пазар, като 
същевременно зачита достиженията на правото на ЕС и принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

3. ПРИЗНАВА, че както на равнище ЕС, така и на равнище държави-членки, е отбелязан 
важен напредък в придвижването на програмата за по-добро регулиране; ИЗТЪКВА 
обаче, че са необходими допълнителни усилия и че поддържането на постоянен 
напредък изисква всички заинтересовани страни да поемат съвместна отговорност и 
ангажимент; ПОДЧЕРТАВА необходимостта принципите на по-доброто регулиране да 
се поставят в основата на процесите за вземане на решение на всички равнища в 
институциите на ЕС и в държавите-членки;

ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

4. ПОДЧЕРТАВА, че е необходимо оценките на въздействието да се използват по 
по-ефективен начин от институциите на ЕС и че представянето и качеството на тези 
оценки трябва да се подобри, за да може въз основа на тях да се усъвършенства 
вземането на научно обосновани решения и да се формулира висококачествено 
законодателство; ПРИЗНАВА, че е важно, при целесъобразност, да се изтъкне 
въздействието от въвеждане на съществени изменения в законодателни предложения в 
рамките на процеса на обсъждане в съответствие с Междуинституционалния общ 
подход към оценката на въздействието; ПРИВЕТСТВА работата, свършена от
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Комитета по оценка на въздействието към Комисията, за подобряване на качеството на 
оценките на въздействието в съответствие с насоките на Комисията за оценка на 
въздействието; ОТБЕЛЯЗВА с интерес инициативата на Европейската сметна палата да 
направи оценка на системата за оценка на въздействието; СЧИТА, че има поле за 
подобрения inter alia по отношение на оценяването на алтернативните възможности 
при формулирането на политиката, прозрачността и количественото определяне на 
административната тежест, както и на другите разходи и ползи; ПРИЗОВАВА оценки 
на въздействието да се извършават за всички предстоящи важни предложения, 
представени в рамките на Програмата за действие за намаляване на административните 
тежести в ЕС;

5. ПРИКАНВА КОМИСИЯТА да използва по-активно оценките на въздействието и да 
повиши качеството им;

6. ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ да вземе изцяло предвид оценките на въздействието на 
Комисията, включително становищата на Комитета за оценка на въздействието, в 
процеса на разглеждане на законодателни предложения;

7. ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ да разработят система за оценка на 
въздействието съобразно националния им контекст, включително да осигурят обучение 
за работа с оценки на въздействието за държавните си служители;

НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ И ОПРОСТЯВАНЕ

8. ПРИЗОВАВА институциите на ЕС и държавите-членки да засилят съвместните си 
усилия за постигане на договорената цел за намаляване с 25 процента до 2012 г. на 
произтичащата от законодателството на ЕС административна тежест върху 
предприятията, като целта е до края на 2010 г. предприятията да започнат да усещат 
въздействието от тези усилия; ИЗТЪКВА ОТНОВО, че напредъкът в намаляването на 
административната тежест би бил спъван от допълнителните административни разходи, 
произтичащи от нови законодателни предложения; ПРИВЕТСТВА Съобщението на 
Комисията относно Програмата за действие за намаляване на административните 
тежести в ЕС с планове за намаляване по сектори и новите действия (COM (2009) 544 
окончателен), както и постигнатия досега напредък от Комисията в представянето на 
предложения за намаляване на административната тежест; СЧИТА, че е необходимо да 
се постигне по-голям напредък в приемането на предложения за опростяване по 
процедурата за съвместно вземане на решение;
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9. ПРИКАНВА КОМИСИЯТА
- да гарантира, че в оценките на въздействието се извършва пълен анализ на 

административната тежест, доколкото е възможно в количествено отношение, с 
оглед избягване на цялата ненужна тежест;

- да вземе предвид, че мерките за намаляване не следва да водят до прехвърляне на 
прекомерна административна тежест върху публичните администрации;

- да следи отблизо напредъка в намаляването на административната тежест, да 
включи предприятията в осигуряването на практически проверки на 
въздействието на мерките за намаляване и да докладва ежегодно по време на 
пролетното заседание на Европейския съвет относно изпълнението на мерките за 
намаляване, като и относно съществените промени, свързани с административната 
тежест;

- при необходимост да предприеме допълнителни мерки за намаляване [с оглед 
постигане на поставената цел] 1 и да продължи да набелязва нови предложения за 
опростяване на законодателството на ЕС;

- да осъществи на практика плановете за намаляване по сектори, изложени в 
споменатото по-горе съобщение на Комисията, да следи резултатите, както и да 
докладва ежегодно.

10. ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ да избягва добавянето на ненужна административна тежест в 
законодателните предложения като цяло И ПРИКАНВА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ да го последва;

11. ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ да продължат да намаляват административната 
тежест, да опростят законодателството си и да активизират обмена на добри практики 
помежду си;

КОНСУЛТАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

12. ИЗТЪКВА необходимостта от своевременна консултация със заинтересованите страни 
чрез използване на подходящи методи, включително онлайн консултации, в процеса на 
формулиране на политиката с цел осигуряване на по-качествено регулиране;
ПОТВЪРЖДАВА ОТНОВО, че е важно да се осигури по-добър достъп до 
законодателството, както и необходимостта от ясен и прост език, който да улесни 
спазването на регулаторната рамка;

13. ПРИКАНВА КОМИСИЯТА, в сътрудничество с другите институции на ЕС, да 
обмисли бъдещи възможности за улесняване на достъпа до законодателството за 
предприятията и гражданите и ПРИЗОВАВА Комисията да докладва относно важните 
постижения в това отношение в съществуващите рамки за докладване;

  
1 Комисия: резерва; искане за заличаване на думите в квадратните скоби.
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БЪДЕЩАТА ПРОГРАМА ЗА ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ

14. ПОДЧЕРТАВА необходимостта от конкретни действия в близко бъдеще, които да 
отворят пътя за бъдещата програма за по-добро регулиране и за висококачествена 
регулаторна рамка; ПРИЗНАВА, че справянето с бъдещите предизвикателства може да 
изисква нови подходи и ОТБЕЛЯЗВА с интерес вече дадения принос от различни 
държави-членки и заинтересовани страни за програмата за по-добро регулиране от 2010 
г. нататък;

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СЪВЕТЪТ

15. ПРИЗОВАВА за засилена политическа ангажираност в рамките на ЕС с програмата за 
по-добро регулиране и за положителна дългосрочна промяна на културата на 
участниците в процесите на вземане на решения спрямо принципите на по-добро 
регулиране, за по-добро използване на подготвителните документи относно 
политиката, по-активно обучение на регулаторните органи и други държавни 
служители, по-добра комуникация, по-често прибягване до консултации със 
заинтересованите страни в рамките на процесите на вземане на решения и 
по-пълноценно използване на идеята „Мисли първо за малките“ като водещ принцип;

16. ПОДЧЕРТАВА необходимостта от ефективно разпределение и използване на ресурсите 
за извършване на оценки на въздействието; СЧИТА, че оценките, които отразяват 
евентуалното въздействие от съществени изменения на законодателните предложения 
от страна на институциите по време на процедурата на съвместно вземане на решения, 
биха допринесли за усъвършенстване на вземането на научнообосновани решения и 
биха били ценни за всички участници на равнище ЕС и на равнище държави-членки 
при транспонирането на правните актове на ЕС в националните законодателства;
ПРИВЕТСТВА предложението на Комисията да окаже помощ, като се опита да следи 
за това оценките на въздействието да предвиждат по-добре въпросите, които е вероятно 
да бъдат повдигнати от Съвета или Парламента, и също да обмисли други подходящи 
начини за улесняване на оценката на въздействието по време на процедурата за 
съвместно вземане на решения; ОТЧИТА необходимостта от преглед на 
междуинституционалния общ подход към оценката на въздействието, inter alia с оглед 
намиране на практически начин за справяне при въвеждането на съществени изменения 
в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения;

17. ПОДЧЕРТАВА, че освен, че е важно действащите правни инструменти за по-добро 
регулиране да се използват по-ефективно, следва непрекъснато да се има предвид 
необходимостта от създаване на нови правни инструменти и по-добро използване на 
електронното правителство;
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18. СЧИТА, че по-доброто регулиране следва да се основава на всеобхватен подход, който 

в бъдеще може да обхваща, при целесъобразност, нови стимули, показатели и цели, 

които също отчитат аспекти на регулаторната тежест, различни от чисто 

административните, като разходи за осигуряване на съответствие и възприемане на 

последиците от регулаторните изисквания; ОТЧИТА също така необходимостта да 

вземат предвид тези аспекти на регулаторните изисквания, които са свързани с 

транспонирането, изпълнението и прилагането, както и разходите, произтичащи от 

трансграничните дейности; същевременно ПРИЗНАВА, че е важно дейностите, 

свързани с по-доброто регулиране, да останат лесни за управление и лесни за ползване;

19. ПРИКАНВА ИНСТИТУЦИИТЕ И ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

- да намерят начини за ефективна оценка на съществуващите правни инструменти, 

структурите и свършената работа за създаване на по-добра регулаторна среда на 

равнище ЕС;

- да подобрят комуникацията със съществуващите консултативни групи и да 

обмислят начини за укрепването им, както и да използват по-пълноценно 

съществуващите структури, като същевременно отчитат и евентуалните бъдещи 

потребности, като други форми на сътрудничество на равнище ЕС и с 

националните експерти по регулирането, с цел по-добро координиране, 

консултиране и принос;

20. ПРИКАНВА КОМИСИЯТА

- да осигурява ефективни консултации със заинтересованите страни при 

изготвянето на оценки на въздействието и при формулирането на политиката да 

разглежда повече алтернативни възможности по отношение както на 

съдържанието, така и на вида действия, и да извършва висококачествени оценки 

на въздействието, по-специално на ключовите стратегически инициативи;

- да разшири използването на последващи оценки на подходящи елементи от 

действащото законодателство и да обмисли как да ги свърже с оценките на 

въздействието по по-систематичен начин;

- да обмисли удължаването на минималния срок за консултации със 

заинтересованите страни на 12 седмици, със съответни изключения, където е 

целесъобразно;



16111/09 vt/ags 7
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C 1A BG

- да намери начини да осигури по-голям принос от заинтересованите страни —

по-конкретно от микропредприятията, малките и средните предприятия — и да 

извършва практически проверки на планираните или предприетите мерки;

- да вземе предвид приноса на държавите-членки и на заинтересованите страни и да 

представи възможностите за организиране на текущата работа по намаляване на 

административната тежест и опростяване, както и за разработване на бъдещата 

програма за по-добро регулиране и за висококачествена регулаторна рамка от 

2010 г. нататък.

____________


