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Въведение 

1. По отношение на силно чувствителния въпрос за Европейската служба за външна 
дейност („ЕСВД“) трябва да се разгледа пакет от три предложения, по които 
правната позиция на Парламента е различна:

 предложение за решение на Съвета за определяне на организацията и 
функционирането на Европейската служба за външна дейност от 25 март 
2010 г .  (с Парламента се провеждат единствено консултации – член 27, 
параграф 3 от ДЕС1)

 предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно 
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности по отношение на Европейската служба за външна дейност (COM 
(2010) 85) – обикновена законодателна процедура (Парламентът взема участие 
в съвместно вземане на решение – член 322 от ДФЕС2)

 предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и 
условията за работа на другите служители на Съюза – Регламент (ЕИО, Евратом, 
ЕОВС) № 259/68 на Съвета (все още не е получен проекта на предложението) -
обикновена законодателна процедура (Парламентът взема участие в 
съвместно вземане на решение – член 336 от ДФЕС)

2. Комисията е публикувала работен документ, в който се посочва, че ще има 
последващи промени в Правилата за прилагане на Финансовия регламент що се 
отнася до ЕСВД заедно с основното предложение COM(2010)0085, SEC(2010)0257.

3. На своето заседание на 16–17 март комисията по бюджети проведе първо обсъждане 
на календара, обхвата и съдържанието на предложенията относно Финансовия 
регламент, придружено от работен документ, изготвен от докладчика Inge Grässle3.

4. Целта на настоящия втори работен документ е да представи първи анализ на 
бюджетните правила, регламентиращи организацията и функционирането на ЕСВД, 
и последиците за функционирането на финансовите механизми на ЕС.

5. Виждаме, че това законодателно предложение, по което с ЕП се провеждат „само“ 
консултации, съдържа значителен брой разпоредби, касаещи бюджетни въпроси, 
Финансовия регламент и Правилника за длъжностните лица, което би могло да 
сведе законодателството на ЕП относно Финансовия регламент и длъжностните 
лица до регламент, който Съветът може да променя едностранно. По тази причина 
следва да се припомни, че по две-трети от „пакета“ за ЕСВД решенията се вземат 
съвместно, така че съществува положение на фактическо съвместно вземане на 
решение.

                                               
1 Договор за Европейския съюз 
2 Договор за функционирането на Европейския съюз
3  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360bg.pdf
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6. N.B.: Докладчикът ще покаже, че разпоредбите относно Финансовия регламент в 
регламента на Съвета (относно създаването на ЕСВД) нарушават и противоречат на 
голям брой действащи разпоредби на Финансовия регламент. Затова докладчикът 
предлага да се настоява за заличаване на всички членове в регламента на Съвета, 
които се отнасят до бюджета, Финансовия регламент и Регламента за длъжностните 
лица, които могат да бъдат разгледани в отделни нормативни разпоредби, както 
предвижда ДФЕС.

7. Докладчикът счита, че едно кратко въведение по темата за ОВППС в историята на 
Европейския съюз би могло да е от полза за разбирането й като цяло:

Бюджетен режим за ОВППС преди Лисабон

8. Договорът от Рим от 1957 г .  включва само търговията в международните 
отношения. От 1970 г .  насам се развиват неофициални системи, наречени 
„Европейско политическо сътрудничество – ЕПС“. Единният европейски акт от 
1986 г. и впоследствие Договорите от Маастрихт от 1992 г. и Амстердам от 1997 г. 
определят официално механизмите, досега съществуващи, като обединяват 
секретариата на ЕПС със секретариата на Съвета и като създават генерален 
секретар/върховен представител за ОВППС. Той трябва да съдейства на 
председателството и на Съвета. Управлението и изпълнението на ОВППС е 
отговорност единствено на председателството и на Съвета1, но средствата (280 
милиона евро през 2010 г.) под отговорността на Съвета винаги са били 
управлявани от Комисията. За Комисията обаче нито се изпълняват оперативни 
бюджети, нито се отпускат безвъзмездни средства (изключение: бюджета на 
Парламента, политическите партии и политическите фондации). Останалите 
институции само изпълнят своите съответни административни бюджети.

9. Съгласно параграф 42 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 
ЕП, Съветът и Комисията трябва да постигат споразумение всяка година, на 
основата на съставения от Комисията предварителен проектобюджет, за размера на 
оперативните разходи за ОВППС и за разпределението на тези средства по 
елементите на главата от бюджета, посветена на ОВППС (19 03) в рамките на 
бюджета на Комисията (който между другото включва и дейностите на 
специалните представители).

10. Като се вземат предвид предишните препоръки за освобождаване от отговорност 
във връзка с изпълнението на бюджета, Съветът никога не е показвал амбиции за 
управление на средствата за ОВППС. В резолюциите за освобождаване от 
отговорност не се споменават тези средства, нито пък те представляват особено 
предизвикателство. От страна на Парламента смесените правомощия заедно с 
липсата им на прозрачност и отчетност, и отказът на Съвета да се присъедини към 
обикновената парламентарна процедура за освобождаване от отговорност винаги са 

                                               
1 Crowe, Brian: Европейската служба за външна дейност. Пътна карта за успех. Chatham House, 2008 г., 
11. Интересно е да се види, че бюджетните въпроси и въпросите относно прозрачността и контрола не 
играят никаква роля в тази „пътна карта“. И десетте препоръки по политиките в документа са изпълнени 
в предложението на върховния представител г-жа Ashton. Сър Brian работи за бившия върховен 
представител Javier Solana в Съвета. 
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били критикувани от комисията по бюджетен контрол. Фактът, че ДФЕС обхваща 
само освобождаването от отговорност за бюджета на Комисията (член 319), а 
освобождаването от отговорност за Съвета има предимно политическа стойност с 
неясни последствия, всяка година води до проблеми и дискусии в комисията по 
бюджетен контрол. До днес липсва парламентарен контрол и отчетност по 
отношение на ОВППС, що се отнася до парите на данъкоплатците.

11. До Договора от Лисабон управлението на бюджета за външна дейност и 136-те 
делегации на Комисията с 5 038 служители е отговорност единствено на 
Комисията. Не съществува сътрудничество между ОВППС и специалните 
представители на Съвета за определени региони и делегациите на Комисията. 
Специалните представители получават – по свое искане – предимно логистична 
подкрепа за делегациите; има обмен на информация, но не и обмен за общи 
дейности.

Договорът от Лисабон

12. Договорите (ДЕС и ДФЕС) не предвиждат определена организационна структура за 
Службата за външна дейност:

В член 13, параграф 1 от ДЕС се изброяват институциите на ЕС: Европейският 
парламент, Европейският съвет, Съветът, Европейската комисия, Съдът на 
Европейския съюз, Европейската централна банка и Сметната палата.

13. Дял V от ДЕС съдържа общи разпоредби относно външната дейност на Съюза и 
специфични разпоредби относно общата външна политика и политика на 
сигурност. Разработването и осигуряването на нейното изпълнение са в 
правомощията на върховния представител (ВП) (член 27, параграф 1 от ДЕС). 
Допълнителните правомощия на ВП са разписани и в членове 30, 33 и 34 от ДЕС. 
Няма връзка между правомощията на ВП и някаква определена форма на 
организация.

14. ВП е напълно свободен да предложи една или друга форма на организация в своето 
предложение до Съвета относно решението за създаването на ЕСВД (член 27, 
параграф 3 от ДЕС).

15. ЕСВД изобщо не е спомената в ДФЕС; тя е спомената само веднъж в ДЕС, в член 
27, параграф 3: „При изпълнението на функциите си върховният представител се 
подпомага от Европейска служба за външна дейност“.

16. Точно обратното, ЕСВД е „служба“, което според терминологията на ЕС като цяло 
е на по-ниско ниво от „дирекция“, „секретариат“, „агенция“ и дори „бюро“. Една 
трета от персонала на ЕСВД евентуално се набира от членове на дипломатическите 
служби на държавите-членки (член 27, параграф 3 от ДЕС): Службата включва в 
своя състав длъжностни лица от Съвета и Комисията, а също и от държавите-
членки.
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Оценка на бюджетните разпоредби, съдържащи се в предложенията за ЕСВД

Предложението на върховния представител (проект на решение на Съвета от 25 март 
2010 г.)

17. Интересно е да се отбележи, че смесените правомощия и липсата на прозрачност и 
отчетност в бюджета на ОВППС към днешна дата са моделът, по който ще се 
изгражда Службата за външна дейност. Договорът не предвижда определена форма 
на организация – той съдържа разпоредби единствено относно персонала. 
Върховният представител предвижда да има изцяло нова организация със 
собствена администрация, която отчасти работи паралелно с Комисията.

18. Ключови точки относно бюджета от предложението на Ashton (относно 
създаването на ЕСВД):
 ЕСВД като отделна институция от Комисията и Съвета,
 генерален секретар с двойна функция, 2 заместник-секретари с двойна функция 

– Договорът предвижда само едно лице с двойна функция – върховният 
представител/заместник-председателят,

 централни организации и всички делегации, включително служители на 
Комисията,

 ЕСВД оказва съдействие на председателя на Комисията, на службите на 
Комисията, на председателя на Съвета и на дипломатическите служби в 
държавите-членки,

 генерални дирекции с географски бюра, многостранни и тематични бюра
 ръководители на делегации под отговорността единствено на ВП: те изпълняват 

и оперативни кредити на Комисията,
 правомощия и отговорности на специалните представители не са определени в 

предложението,
 дирекциите за ОВППС и капацитета на Съвета – с интегриран оперативен 

бюджет (бюджет за ОВППС, Инструмент за стабилност, Инструмент за 
сътрудничество с индустриализирани страни, комуникация и публична 
дипломация, мисии за наблюдение на избори),

 ВП „допринася“ за всички външни програми на Комисията (Европейски 
инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), Инструмент за сътрудничество 
за развитие (ИСР), Европейски фонд за развитие (ЕФР), Европейски инструмент 
за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ), Инструмент за сътрудничество за 
ядрена сигурност (ИСЯС)); ЕСВД отговаря за изготвянето на решенията на 
Комисията в рамките на програмите за: разпределени средства за отделните 
страни, стратегически документи за отделните страни и региони, национални и 
регионални индикативни програми; (Забележка: Комисията си запазва 
единствено годишните програми за дейността! – това означава, че е застрашена 
нейната отчетност по бюджета пред ЕП! Конкретните решения се вземат в 
националните и регионалните индикативни програми!),

 ВП е разпоредител с бюджетни кредити: това означава, че има далеч повече 
бюджетни правомощия от всеки член на Комисията (нито един от членовете на 
Комисията, нито пък нейния председател е разпоредител с бюджетни кредити!). 
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Това предложение ни връща във времето отпреди падането на Комисията на 
Сантер,

 служителите на ЕСВД имат същите права и задължения: това е в противоречие с 
факта, че от падането на Комисията на Сантер единствено на длъжностни лица 
на ЕС се възлага управлението на европейски средства, тъй като те отговарят със 
собственото си имущество,

 сигурността като единствена отговорност на ЕСВД – което днес на практика 
„отваря вратата“ за повече бюджетни разходи!

Какви са рисковете за Европейския парламент като част от бюджетния орган?

19. В резолюцията на ЕП от 25 март 2010 г. се призовава за осъществяване в пълна 
степен на задълбочен преглед на бюджета и бюджетния контрол на ЕСВД и се 
припомня, че трябва да бъде осигурена пълна прозрачност на бюджета относно 
щатното разписание на Службата1. Според степента на независимост на тази служба 
ще възникнат различни бюджетни проблеми, както вече отчасти беше посочено по-
горе, което ще изложи на опасност бюджетните прерогативи на Европейския 
парламент, по-специално като се смесят и по този начин се размият 
институционалната, политическата и индивидуалната отговорност. Накратко:

20. бюджет: съгласно Договорите оперативните разходи за политиките се изпълняват 
(= извършват) единствено от Комисията. Изпълняването на оперативните разходи и 
смесването на правомощията между Комисията и ЕСВД предимно в делегациите на 
ЕС/посолствата води до смесване на отговорности, което е предизвикателство за 
всяка компетентна комисия и правомощията по бюджетен контрол на Парламента 
(по-специално комисията по външни работи/комисията по бюджетен контрол). 
Трябва да запазим ясни вериги на командване и на отговорност;

21. освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: съгласно 
Договорите за ЕС освобождаването от отговорност в съответствие с член 319 от 
ДФЕС (предишен член 276) се отнася само до Европейската комисия. ЕП ще изгуби 
влияние, ако ЕСВД бъде извън Комисията, тъй като последствията от (отказа от) 
освобождаването от отговорност за другите институции са предмет на спор;

22. персонал и бюджет: след оставката на Комисията на Сантер през 1999 г. 
утвърдената практика е европейските средства да бъдат поверявани единствено на 
европейски длъжностни лица. Това се излага на риск от факта, че една трета от 
персонала на ЕСВД идва от администрациите на държавите-членки; като част от 
ЕСВД ръководителите на делегациите извършват действия и за Комисията, без да са 
нейни служители. Решението те да бъдат определени за разпоредители с бюджетни 
кредити на Комисията посредством вторично оправомощаване остава твърде 
проблемно; те трябва да бъдат назначавани поне след споразумение с Комисията, 
тъй като съгласно Договорите оперативните разходи за политиките се изпълняват (= 
изразходват) единствено от Комисията (и нейните длъжностни лица) и Комисията 
отговаря пред Парламента за изпълнението на бюджета;

                                               
1 Точка 57 от резолюцията на Европейския парламент от 25 март 2010 г. относно приоритетите за 
бюджета за 2011 г. – Раздел III – Комисия (2010/2004(BUD).
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23. по отношение на прозрачността ЕП следва да защити принципите на управление 
по дейности, за които се бори толкова решително от 1999 г.  насам. Член 41, 
параграф 2 от Финансовия регламент е последица от това политическо решение и 
предвижда разделение на оперативните и административните разходи. Този 
принцип е от особено значение за ЕСВД предвид опитите за включване на 
развитието, хуманитарната помощ и политиките за съседство (и тяхното съответно 
управление) в сферата на дейност на ЕСВД;

24. трансфери: различаващите се групи правила за Комисията и за другите институции 
в тази област изискват рационализиране на условията – правилата за Комисията 
трябва да се прилагат последователно;

25. таван на функция 5: ще се наложи да се направи корекция по функция 5, тъй като 
длъжностните лица на държавите-членки трябва да бъдат записани към ЕСВД, а 
маржовете са твърде строги.

ЕСВД като напълно самостоятелна служба „в рамките“ на Комисията

26. Този модел подхожда най-добре на европейското право в областта на бюджета и на 
Правилника за длъжностните лица. Необходими са само малко на брой и лесно 
управляеми промени. Това е и моделът, за който Европейският парламент поставя 
изискване в своята резолюция от 22 октомври 2009 г. относно институционалните 
аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейност 
(2009/2133(INI)):

Европейският парламент....
7. счита, че като служба sui generis от организационна и бюджетна гледна точка, ЕСВД 
трябва да бъде включена в административната структура на Комисията, тъй като 
това би гарантирало пълна прозрачност;

27. Ако се приеме създаването на ЕСВД като самостоятелна служба в рамките на 
Комисията, правото на ЕС вече предвижда и понастоящем работи с няколко 
решения:

28. бюджет: бюджетните кредити за Службата се уреждат подробно и се вписват в 
отделна бюджетна функция в рамките на раздела от общия бюджет на Европейския 
съюз, отнасящ се за Комисията. Върховният представител изпраща на генералния 
директор по бюджета в Комисията предварителен проектобюджет, който влиза в 
специалната функция за Службата в годишния общ бюджет;

29. персонал: длъжностите, причислени към Службата, се изброяват в приложение 
към щатното разписание на Комисията. Върховният представител упражнява по 
отношение на персонала на Службата правомощията, установени в Правилника за 
работата на длъжностните лица на Европейските общности на орган по 
назначаване, и правомощията, установени в Условията за работа на другите 
служители на тези Общности на орган, оправомощен да сключва договори за 
назначаване на служба;
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30. вътрешна организация: решенията на Комисията относно нейната вътрешна 
организация се прилагат за Службата само дотолкова, доколкото те са съвместими 
с разпоредбите на ДФЕС и ДЕС (ЕСВД като служба „sui generis“).

Третиране на ЕСВД като институция по смисъла на член 1 от Финансовия 
регламент

31. Би било странно Европейският съвет – институция, призната от Договорите, да 
няма собствен раздел в бюджета на ЕС, а ЕСВД да има.

32. В Договорите е посочено много ясно: върховният представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност е и един от заместник-
председателите на Европейската комисия (член 17, параграфи 4, 6, 7 и 8 от ДЕС). 
ВП отговаря в рамките на Комисията за външните отношения и за координарането
на другите аспекти на външната дейност на Съюза (член 18, параграф 4). Той също 
така няма право на инициатива (член 24, параграф 1 от ДЕС).

33. По принцип функциите на заместник-председател на Европейската комисия и ВП, 
макар и да се изпълняват от едно лице, винаги трябва да бъдат разграничавани. 
Това има последствия за заместниците – ВП има заместници само за задълженията 
в качеството му на върховен представител.

34. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: както 
беше посочено по-горе, освобождаването от отговорност съгласно член 319 от 
ДФЕС се отнася само до Европейската комисия. Всяко друго освобождаване от 
отговорност от страна на Парламента за други институции може и да е 
общоприето, но не означава освобождаване от отговорност по смисъла на 
Договора. Съветът трябва да поясни тази важна точка в учредителния акт за ЕСВД. 
Финансовият регламент ще последва това пояснение. В предложението на 
Комисията за изменение на Финансовия регламент във връзка с ЕСВД1 се приема, 
че ЕСВД е „институция“ по смисъла на член 1 от Финансовия регламент. 
Съображение 3 от предложението предвижда, че „Европейският парламент следва 
да освобождава ЕСВД от отговорност във връзка с изпълнението на бюджетните 
кредити, гласувани в бюджетния раздел за ЕСВД“. Въпреки това тази точка не е 
обвързваща и член 145 от Финансовия регламент остава непроменен.

35. Трансфери: ако ЕСВД се приема за институция, която е отделна от Комисията, тя 
попада в обхвата на член 22 от Финансовия регламент, а не на член 23 от него що 
се отнася до трансферите. Условията за трансферите по член 22 са по-малко строги 
от тези съгласно член 23 (възможност за извършване на трансфери между дялове в 
размер на не повече от 10 %). Следователно при тази хипотеза следва да бъде 
изменен член 22 от Финансовия регламент, така че да изключва ЕСВД, и член 23, 
така че да я включва. Друга възможност по тази хипотеза е да се наложат същите 
условия за исканията за трансфер за Комисията, каквито са за другите институции 
(отмяната на разграничението в член 22 и член 23 би могла да запази бюджетните 

                                               
1 COM(2010)0085.
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прерогативи на ЕП).

36. Изпълнение на бюджета: Договорът предвижда, че Комисията изпълнява 
бюджета на ЕС в сътрудничество с държавите-членки в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на ЕС: член 317, параграф 1 от ДФЕС. 
Както беше споменато по-горе, всички оперативни разходи за политиките, които се 
изпълняват от Комисията съгласно Договорите, трябва да продължат да се 
извършват от нея. Трябва да се въведат гаранции, за да се запази финансовата 
отговорност на Комисията дори когато „пари на Комисията“ се изразходват от 
ръководителите на делегациите. Съгласно принципа на съставяне на бюджет по 
дейности, определени „административни“ бюджетни редове са свързани с 
оперативната програма, но трябва да бъдат изпълнени в делегациите на Съюза. 
Тези бюджетни редове трябва да останат в оперативния бюджет (раздел ІІІ), те не 
могат да бъдат отделени от „оперативната“ програма и не могат да бъдат включени 
във функция 5.

Финансиране на Службата – бюджетни последици за разходите по функция 5

Таван на функция 5

37. Създаването на ЕСВД може да не окаже отражение върху бюджета или, предвид 
представеното предложение, може, и е по-вероятно, да доведе до увеличаване на 
бюджета на ЕС по функция 5 в зависимост от нейния размер. В действителност 
включването на персонал от националните дипломатически служби ще бъде 
финансирано от бюджета на ЕС. Например разходите за една длъжност на 
дипломат в делегация са два пъти повече от тези за една длъжност в централата. 
Следователно съотношението между персонала в централизираната и 
децентрализираната администрация ще има сериозно въздействие върху бюджета 
по функция 5. Колкото повече служители бъдат прехвърлени във външните 
делегации, толкова по-високи ще бъдат разходите на ЕСВД.

38. Ако ЕСВД бъде приета за институция със свой собствен раздел от бюджета, 
административните кредити за специалните представители на ЕС, които в момента 
са по функция 4, ще трябва да бъдат прехвърлени към функция 5. Тези промени ще 
окажат въздействие върху резервите в Многогодишната финансова рамка (ще бъде 
необходимо да се увеличи тавана на функция 5 за периода 2010–2013 г, за да се 
финансира ЕСВД, без да се изложи на риск бюджета на съществуващите 
институции). За 2010 г. ще бъде необходим коригиращ бюджет, посветен на ЕСВД.

39. По отношение на „административните“ разходи, бившите редове ВА от бюджета на 
ЕС са свързани с програмата, но трябва да бъдат изпълнявани в делегациите на 
Съюза. Тези редове следва да останат в оперативния бюджет (раздел ІІІ), те не 
могат да бъдат отделени от „оперативната“ програма и не могат да бъдат включени 
във функция 5 (принципа на съставянето на бюджет по дейности, след падането на 
Комисията на Сантер).

Поддържащи функции 
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40. За целите на разходната ефективност и ефикасност ЕСВД, макар и като отделен 
орган, трябва да разчита на поддържащите функции на Комисията, без да се 
размива крайната отговорност, веригите на командване и пътеката на отчетност.

Контрол върху бюджетните кредити – изменения в МИС и регламента за МФР 
във връзка с ОВППС

41. При всички случаи създаването на ЕСВД е възможност за постигане на по-голяма 
прозрачност на бюджетните кредити за външна дейност.

42. Член 12 от проекта на регламент на Съвета относно МФР за периода 2007–2013 г.
(COM(2010)0072) и точка 18 (предишна точка 42) от предложението за 
Междуинституционално споразумение „относно сътрудничеството по бюджетните 
въпроси“ (COM(2010) 0073) понастоящем забраняват вписването на средства в 
резерв. Точка 18 също така предвижда, че при липсата на споразумение 
Европейският парламент и Съветът вписват в бюджета сумата, която е посочена в 
предходния бюджет, или предложената в предварителния проектобюджет сума, в 
зависимост от това коя от двете суми е по-малка. Освен това точка 19 (предишна 
точка 43) от предложението за МИС предвижда, че ВП/ЗП трябва да предоставя 
информация на ЕП за финансовите последици от ОВППС. На последно място, член 
41 от ДЕС предвижда да се създаде начален фонд за финансиране на дейностите по 
подготовка на военни операции или операции в областта на отбраната. Този член 
не дава никакви правомощия за контрол на ЕП.

43. Регламентът за МФР следва да бъде изменен с оглед отстраняване на спецификите 
на бюджета за ОВППС. По време на тристранната среща от 25 март 2010 г. 
докладчикът за проекта на предложение за МИС „относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси“ Reimer Böge посочи, че МИС не може да бъде договорено, 
без да се постигне съгласие по правния характер на ЕСВД.

Оценка на въздействието и разделяне на предложенията

44. Докладчикът припомня трудностите в резултат на (хоризонталното) разделяне на 
проектите на предложения за преразглеждане на Финансовия регламент (промени 
във връзка с Договора от Лисабон, промени във връзка с ЕСВД, преглед, 
осъществяван на всеки три години), които водят до многобройни процедури и 
могат да причинят объркване (по-специално там, където едни и същи разпоредби 
на Финансовия регламент са засегнати от различни предложения); освен това би 
било интересно да се види дали Комисията има намерение да извърши оценка на 
въздействието1, за което беше призована в точка 15 от Междуинституционалното 
споразумение за по-добро законотворчество?2

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 Точка 15: „Комисията отчита също обхвата и резултатите от предходни консултации и анализите 
на въздействието, които е предприела.“


