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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

25—26 МАЙ 2010 ГОДИНА

СЪСТОЯНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА УСЛУГИТЕ

Информационна бележка от службите на Комисията

________________________________________________________________

Прилагането на Директивата за услугите е широкомащабно действие, за което са 

необходими безпрецедентни усилия. То засяга широк спектър от икономически 

дейности (около 40 % от БВП на ЕС), изисква важни законодателни промени във 

всички държави-членки и предприемането на редица амбициозни проекти, като 

например създаването на „единични звена за контакт“. Тригодишният период за 

прилагане изтече на 28 декември 2009 г.

В началото на март 2010 г. Комисията представи пред Съвета по конкурентоспособност 

своята първа цялостна оценка на състоянието на прилагането след изтичането на 

крайния срок за транспониране. Тази оценка беше обобщена в информационна 

бележка 1 , чиято цел бе да се предостави общ преглед на постигнатия напредък в 

основните направления на работата по прилагането.

Целта на настоящата бележка е да се направи кратка актуализация на състоянието към 

месец май 2010 г. и при необходимост да бъде подчертана нуждата от спешни действия. 

Стремежът, както и при предишната оценка, е информацията да бъде с фактологичен 

характер, без претенции за изчерпателност. В ход е задълбочена оценка на всички 

аспекти на прилагането и тяхното качество в 27-те държави-членки и тя ще продължи и 

през следващите месеци. При необходимост Комисията ще предприеме подходящи 

действия, за да гарантира пълнотата и доброто качество на прилагането на директивата. 

  
1 Вж. Информационна бележка от службите на Комисията: „Директива за услугите —
състояние на транспонирането“ (Документ на Съвета № 6817/10 от 26 февруари 
2010 г.).
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КАКВО Е АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ?

1. Приемане на законодателство по прилагането

За да приложат общите принципи и задължения, установени в директивата, повечето 

държави-членки са избрали варианта за приемане на един хоризонтален закон. Един 

алтернативен и също толкова успешен подход е тези общи принципи и задължения да 

бъдат прилагани въз основа на няколко нормативни акта. Освен това е необходимо 

всички държави-членки да изменят/отменят съществуващата законова и подзаконова 

уредба, за да се осигури съответствие с директивата. 

„Хоризонтално законодателство“

· До момента 20 държави-членки са приели своето хоризонтално законодателство. От 

края на февруари 2010 г. насам 7 държави-членки са приели хоризонтални закони 

— Белгия, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Словения и Словакия. Преди това

хоризонтални закони вече бяха приети от следните 13 държави: България, Чешката

република, Дания, Естония, Испания, Литва, Унгария, Малта, Нидерландия, 

Румъния, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

· В 3 държави-членки — Кипър, Люксембург и Австрия хоризонталното 

законодателство все още се обсъжда в парламента.

· В 2 държави-членки — Ирландия и Португалия изготвянето на хоризонтално 

законодателство изглежда все още не е завършило.

· От двете държави-членки (Германия и Франция), които са избрали варианта за 

включване на общите принципи на директивата в няколко нормативни акта, 

работата изглежда е завършена в Германия, а във Франция все още продължава.
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„Специфично законодателство“
Най-сложната част от процеса на прилагане е адаптирането на съществуващото 
законодателство, за да се осигури неговото съответствие с директивата.
Към настоящия момент 12 държави-членки са уведомили Комисията, че са внесли 
измененията в приложимото към сектора специфично законодателство. От края на 
февруари насам още 4 държави-членки са уведомили Комисията за това: Испания, 
Полша, Словакия и Финландия. Следните 8 държави-членки са уведомили по-рано, че 
са приключили тази част от процеса на прилагане: България, Чешката република, 
Дания, Естония, Унгария, Малта, Нидерландия и Швеция.
Що се отнася до останалите държави, Германия и Италия почти са приключили с 
приемането на промени в приложимото към сектора специфично законодателство (и в 
двете държави изглежда някои нормативни актове на регионално равнище все още 
предстои да бъдат разгледани). Франция все още има предложения, които не са 
разгледани от парламента, а Обединеното кралство също има законодателство, което 
предстои да бъде прието.
Румъния постигна значителен напредък през последните месеци, като прие няколко 
законодателни промени и внесе в парламента редица допълнителни предложения. В 
Литва повечето от предложените промени в приложимото към сектора специфично 
законодателство се разглеждат от парламента. В Латвия вече са приети известен брой 
промени, но процесът на адаптиране на приложимото към сектора специфично
законодателство продължава, както и подготовката на редица промени. Белгия вече е 
приела някои промени на федерално и регионално равнище, но все още продължава 
подготвянето на значителен брой промени.
В останалите 8 държави-членки — Ирландия, Гърция, Кипър, Люксембург, Австрия, 
Португалия и Словения — изглежда, че подготовката на необходимите промени в 
приложимото към сектора специфично законодателство изостава значително.

2. Създаване на „eдинични звена за контакт“ (ЕЗК)

Предвижда се eдиничните звена за контакт (ЕЗК) да се превърнат в едни от най-
очевидните ползи от Директивата за услугите. Те следва позволят на доставчиците да 
получават цялата необходима информация и да изпълняват задължителните процедури 
чрез едно звено за контакт, без да е необходимо да се обръщат към всички
административни органи или професионални организации. Освен това съгласно 
директивата изпълнението на тези процедури трябва да бъде възможно по електронен 
път, включително през граница.
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Понастоящем в 22 държави-членки изглежда съществува стабилна основа за ЕЗК — т. 

нар. „първо поколение“ на ЕЗК 1. Тези онлайн портали предоставят на предприятията 

изчерпателна информация относно процедурите и изискванията,  които е необходимо 

да спазват. От тези 22 национални решения за ЕЗК изглежда 14 позволяват в различна 

степен2 процедурите да се извършват на практика онлайн. (докато останалите 8 ЕЗК 

изглежда имат ограничени възможности относно предоставянето на информация).

В сравнение със състоянието по-рано тази година, най-забележим напредък е постигнат 

в Полша, където понастоящем е достъпен уебсайт на ЕЗК, в който се предлага 

изчерпателна информация (изглежда все още не е възможно извършването на 

процедури).  

Не се наблюдава значителна промяна в останалите пет държави-членки — Гърция, 

Италия, Румъния, Словения и Словакия, където изглежда все още няма такива решения 

за ЕЗК.. 

3. Административно сътрудничество и използване на Информационната система 
за вътрешния пазар 

В тясно сътрудничество с държавите-членки Комисията разработи специфична 

приложна програма на „Информационната система за вътрешния пазар“ (IMI), която да 

позволява на държавите-членки да спазват предвидените в Директивата за услугите 

задължения във връзка с административното сътрудничество. За изграждането на 

функционална система за пряко сътрудничество между властите е необходимо 

държавите-членки да положат съществени усилия за регистриране и обучение на

значителен брой компетентни органи.

В края на месец април 2010 г. повече от 4 600 органа бяха регистрирани в 

Информационната система за вътрешния пазар, за да решават въпроси, свързани с 

Директивата за услугите. Това означава, че в сравнение с предишната оценка (в която 

броят на регистрираните органи вече достигаше впечатляващото число 4 200) към 

системата са добавени 400 допълнителни органи. По отношение на регистрацията на 

органи изглежда, че в повечето държави-членки е въведена в действие стабилна 

административна мрежа

  
1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HU, IE, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, 
UK.
2 AT, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, LT, NL, PT, ES, SE, UK.
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По-трудно е да се оцени състоянието на активното използване на системата. През 

първите четири месеца на 2010 г. органите на държавите-членки са използвали 

системата за обмен на информация помежду си около 50 пъти с участието на около 

половината държави-членки. Тази цифра може да изглежда относително малка в 

сравнение с големия брой регистрирани органи в системата, но е очевидно, че органите 

трябва да свикнат със своите нови задължения за сътрудничество и че е необходимо 

усилията за обучение в държавите-членки да продължат, а в много случаи и да бъдат 

увеличени. 

КАКВО ОСТАВА ДА СЕ НАПРАВИ? ПРИОРИТЕТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Независимо от постигнатия напредък през последните месеци в някои области и 

държави-членки, както беше посочено по-горе, установените в предишната оценка

ключови приоритети до голяма степен остават в сила:

· За Ирландия и Португалия е от съществено значение да бъде завършена 

подготовката на хоризонталното законодателство по прилагането. Също така 

спешно трябва да бъде завършено изготвянето на всички необходими промени в 

съществуващото законодателство в Австрия, Кипър, Гърция, Ирландия, 

Люксембург,  Португалия и Словения.

· В сферата на единичните звена за контакт са необходими спешни действия в тези 

държави, в които ЕЗК или все още липсват, или явно не работят ефективно (Гърция, 

Италия, Румъния, Словения и Словакия). Също така повечето държави-членки е 

необходимо да задълбочат усилия си, за да създадат възможност за изпълнението на 

всички процедури и формалности посредством ЕЗК.

Освен това е важно да продължат, а в много случаи и да се активизират усилията за 

регистриране и обучение на компетентните органи за използване на програмата  за 

услуги на информационната система за вътрешния пазар. За да се осигури активното 

използване на системата IMI от решаващо значение е компетентните органи да бъдат 

информирани относно задълженията си да си сътрудничат.

___________________


