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– sprejetje sklepov Sveta

V prilogi vam pošiljamo osnutek sklepov Sveta o boljši zakonodaji, ki ga je na sejah 13. in 

25. novembra 2009 pripravil Odbor stalnih predstavnikov. Komisija ohranja en pridržek, ki je 

naveden v opombi 1.

Svet za konkurenčnost naj obravnava odprto vprašanje in na zasedanju 3. in 4. decembra 2009 

sprejme sklepe.

________________
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PRILOGA

Osnutek sklepov Sveta o boljši zakonodaji
za sprejetje na zasedanju Sveta za konkurenčnost 3. in 4. decembra 2009

SVET –

1. IZRAŽA PREPRIČANJE, da bo boljša zakonodaja še naprej ključni dejavnik za krepitev 

konkurenčnosti podjetij – zlasti mikro, malih in srednje velikih podjetij – ter za ustvarjanje 

trajnostne gospodarske rasti in delovnih mest;

2. PONOVNO POUDARJA, da so cilj boljše zakonodaje boljše politike in boljša priprava 

zakonov, kar naj bi dosegli z oblikovanjem boljšega regulativnega okolja za podjetja, 

državljane in javne uprave ter učinkovitega notranjega trga, pri čemer se upoštevajo pravni red 

Skupnosti ter načeli subsidiarnosti in sorazmernosti;

3. PRIZNAVA, da je bil pri uresničevanju načrta za boljšo zakonodajo dosežen velik napredek 

na ravni EU in v državah članicah, vendar POUDARJA, da je treba z delom nadaljevati in da 

stalni napredek zahteva skupno odgovornost in prizadevanje vseh zadevnih strani;

POUDARJA, da morajo vse ravni v institucijah EU in državah članicah postaviti načela boljše 

zakonodaje v središče svojih postopkov odločanja;

OCENE UČINKA

4. POUDARJA, da morajo institucije EU bolje uporabiti ocene učinka ter da je treba izboljšati 

predstavitev in kakovost teh ocen, s čimer bi omogočili boljše odločanje na podlagi dokazov 

in kakovostno zakonodajo; PRIZNAVA, da je treba na učinke bistvenih sprememb 

zakonodajnih predlogov opozoriti med pogajanji, po potrebi v skladu z medinstitucionalnim 

skupnim pristopom k oceni učinka; POZDRAVLJA delo, ki ga je opravil odbor Komisije za 

oceno učinka, da bi izboljšali kakovost ocen učinka v skladu s smernicami za oceno učinka, ki 

jih je pripravila Komisija; SE z zanimanjem SEZNANJA s pobudo Evropskega računskega 

sodišča o oceni sistema za oceno učinka; MENI, da so potrebne izboljšave, med drugim glede 

ocenjevanja alternativnih političnih rešitev, preglednosti in merljivosti upravnih bremen, pa 
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tudi drugih stroškov in koristi; PREDLAGA, da se ocene učinka opravijo za vse prihodnje 

bistvene predloge, predstavljene v okviru akcijskega programa za zmanjševanje upravnih 

obremenitev v EU;

5. POZIVA KOMISIJO, naj še poveča uporabo in kakovost ocen učinka;

6. SE ZAVEZUJE, da bo pri obravnavi zakonodajnih predlogov v celoti upošteval ocene učinka, 

ki jih je pripravila Komisija, ter mnenja odbora za oceno učinka;

7. POZIVA DRŽAVE ČLANICE, naj razvijejo sisteme za oceno učinka v skladu z nacionalnimi 

razmerami, pri tem pa javnim uslužbencem omogočijo usposabljanje za obravnavo ocen 

učinka;

ZMANJŠANJE UPRAVNIH BREMEN IN POENOSTAVITEV

8. POZIVA K večjim skupnim prizadevanjem institucij EU in držav članic, da bi dosegle 

dogovorjeni cilj in do leta 2012 za 25 odstotkov zmanjšale upravno breme za podjetja, ki 

izhaja iz zakonodaje EU, ter da bi bili nekateri učinki za podjetja vidni do konca leta 2010;

PONOVNO OPOZARJA, da bi napredek pri zmanjšanju upravnih bremen lahko ogrozili 

dodatni upravni stroški, ki so posledica novih zakonodajnih predlogov; POZDRAVLJA 

sporočilo Komisije o akcijskem programu za zmanjševanje upravnih obremenitev v EU z 

načrti za posamezna področja in novimi ukrepi (COM(2009) 544 konč.) ter dosedanji 

napredek, ki ga je Komisija dosegla pri oblikovanju predlogov za zmanjšanje; MENI, da bi 

bilo treba doseči večji napredek pri sprejemanju predlogov za poenostavitev po postopku 

soodločanja;
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9. POZIVA KOMISIJO, naj:

- zagotovi, da se v ocenah učinka temeljito proučijo upravna bremena, kolikor je to 

mogoče s kvantitativnega vidika, da bi preprečili vsa nepotrebna bremena;

- upošteva, da ukrepi za zmanjšanje ne bi smeli povzročiti pretiranega upravnega bremena 

za javno upravo;

- podrobno spremlja napredek pri zmanjševanju upravnih bremen, v postopek preverjanja 

dejanskega stanja učinkov ukrepov za zmanjšanje vključi podjetja in letno poroča 

spomladanskemu Evropskemu svetu o izvajanju ukrepov za zmanjšanje, pa tudi o 

bistvenih spremembah v zvezi z upravnimi bremeni;

- uvede nadaljnje ukrepe za zmanjšanje, kadar je to potrebno [za doseganje zastavljenih 

ciljev]1, in še naprej oblikuje nove predloge za poenostavitev zakonodaje EU;

– načrte za zmanjšanje na posameznih področjih iz navedenega sporočila Komisije izvaja 

v praksi, spremlja rezultate in o njih letno poroča;

10. SE ZAVEZUJE, da bo preprečil povečanje nepotrebnih upravnih bremen pri zakonodajnih 

predlogih na splošno, in k temu POZIVA tudi Evropski parlament;

11. POZIVA DRŽAVE ČLANICE, naj še naprej zmanjšujejo upravna bremena, poenostavijo 

svojo zakonodajo in izboljšujejo izmenjavo dobrih praks;

POSVETOVANJE IN DOSTOP DO PRAVNEGA VARSTVA

12. POUDARJA, da se je treba v celotnem procesu oblikovanja politik dovolj zgodaj in 

pravočasno posvetovati z zainteresiranimi stranmi, pri tem pa uporabiti ustrezne metode, 

vključno s spletnim posvetovanjem, da bi izboljšali kakovost predpisov; PONOVNO 

POUDARJA pomen boljšega dostopa do pravnega varstva ter potrebo po jasnem in 

preprostem jeziku, da bi omogočili lažje upoštevanje regulativnega okvira;

13. POZIVA KOMISIJO, naj v sodelovanju z drugimi institucijami EU prouči nadaljnje načine za 

lažji dostop do pravnega varstva za podjetja in državljane ter poroča o pomembnih dosežkih 

na tem področju znotraj veljavnega okvira za poročanje;

  
1 Komisija: pridržek. Zahteva črtanje besedila v oglatih oklepajih.
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PRIHODNJI NAČRT ZA BOLJŠO ZAKONODAJO

14. POUDARJA, da bo kmalu treba sprejeti konkretne ukrepe za uresničitev prihodnjega načrta 

za boljšo zakonodajo ter učinkovitega regulativnega okvira; PRIZNAVA, da bo za soočenje s 

prihodnjimi izzivi morda treba poiskati nove rešitve in SE z zanimanjem SEZNANJA z 

zamislimi, ki so jih v zvezi z načrtom za boljšo zakonodajo za leto 2010 in naprej že 

prispevale različne države članice in zainteresirane strani;

V ZVEZI S TEM SVET

15. POZIVA k večji politični odgovornosti za načrt v zvezi z boljšo zakonodajo v celotni EU in 

pozitivni dolgoročni kulturni spremembi glede odnosa do načel boljše zakonodaje pri tistih, ki 

so vključeni v postopke odločanja, večji uporabi pripravljalnih političnih dokumentov, 

obsežnejšemu usposabljanju regulatorjev in drugih javnih uslužbencev, boljši komunikaciji, 

pogostejšemu posvetovanju z zainteresiranimi stranmi v postopkih odločanja ter večjemu 

poudarku na "načelu dajanja prednosti malim" kot vodilnemu načelu;

16. POUDARJA potrebo po učinkoviti razdelitvi in uporabi sredstev za izvajanje ocen učinka;

MENI, da bi ocene, ki odražajo možne učinke bistvenih sprememb zakonodajnih predlogov s 

strani institucij, v postopku soodločanja omogočile boljše odločanje na podlagi dokazov in da 

bi bile pri prenašanju zakonodajnih aktov EU v nacionalno zakonodajo koristne za vse 

udeležene strani v EU in državah članicah; POZDRAVLJA pomoč, ki jo Komisija že 

zagotavlja in s katero poskuša zagotoviti, da bo v njenih ocenah učinka bolje predvideno, na 

katera vprašanja bosta verjetno opozorila Svet ali Parlament, in proučiti tudi druge ustrezne 

načine za lažjo oceno učinka v postopku soodločanja; PRIZNAVA potrebo po pregledu 

medinstitucionalnega skupnega pristopa k oceni učinka, med drugim zato, da se poišče 

praktičen način za obravnavo bistvenih sprememb v postopku soodločanja;

17. POUDARJA, kako pomembna je boljša uporaba veljavnih instrumentov za boljšo 

zakonodajo, ter da je treba poleg tega nenehno preučevati tudi potrebo po novih instrumentih 

in boljši uporabi e-uprave pri dejavnostih za boljšo zakonodajo;
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18. MENI, da mora boljša zakonodaja temeljiti na celovitem pristopu, ki v prihodnje po potrebi 

lahko vključuje nove pobude, kazalnike in cilje, ki upoštevajo tudi vidike ne le upravnih, pač 

pa tudi regulativnih bremen, kot so usklajevalni stroški in dojemanje učinkov predpisanih 

zahtev; PRIZNAVA tudi potrebo po obravnavi vidikov prenosa, izvajanja in uveljavljanja 

predpisanih zahtev ter stroškov, ki izhajajo iz čezmejnih dejavnosti; hkrati pa SE ZAVEDA, 

da bi bilo treba poskrbeti, da bo tudi v prihodnje izvajanje dejavnosti za boljšo zakonodajo 

enostavno in uporabniku prijazno;

19. POZIVA INSTITUCIJE EU IN DRŽAVE ČLANICE, naj

- poiščejo načine za učinkovito ocenjevanje veljavnih instrumentov in struktur ter 

opravljenega dela, da bi vzpostavili boljše regulativno okolje na ravni EU;

- izboljšajo komunikacijo z obstoječimi posvetovalnimi skupinami in razmislijo o njihovi 

okrepitvi ter bolje uporabijo sedanje strukture, ob tem pa naj upoštevajo tudi morebitne 

prihodnje potrebe, kot so druge oblike sodelovanja na ravni EU in z nacionalnimi 

strokovnjaki za oblikovanje predpisov, da bi zagotovile boljše usklajevanje, nasvete in 

prispevke;

20. POZIVA KOMISIJO, naj:

- pri oblikovanju osnutkov ocen učinka poskrbi za učinkovito posvetovanje z 

zainteresiranimi stranmi in prouči bolj verjetne alternativne politične rešitve glede 

vsebine, pa tudi vrste ukrepov, ter izvede kakovostne ocene učinka, zlasti v zvezi s 

ključnimi strateškimi pobudami;

- razširi uporabo naknadnega ocenjevanja ustreznih veljavnih zakonodajnih besedil in 

prouči, kako bi navedeno ocenjevanje bolj sistematično povezala z ocenami učinka;

- prouči podaljšanje najkrajšega obdobja za posvetovanje z zainteresiranimi stranmi na 12 

tednov in po potrebi določi izjeme;
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- poišče načine za zagotavljanje boljšega prispevka zainteresiranih strani – zlasti mikro, 

malih in srednje velikih podjetij – in pregleduje dejansko stanje načrtovanih ukrepov ali 

ukrepov, ki se izvajajo;

- upošteva prispevek držav članic in zainteresiranih strani ter predstavi načine za razvoj 

sedanjih dejavnosti v zvezi z zmanjšanjem in poenostavitvijo upravnih bremen ter 

oblikovanje prihodnjega načrta za boljšo zakonodajo in učinkovitega regulativnega 

okvira za leto 2010 in naprej.

________________________


