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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно 18-ия доклад относно „по-доброто законотворчество“ — прилагане на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност (2010 г.) 

(2011/2276(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество1,

– като взе предвид Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на 
държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи2,

– като взе предвид Съвместната политическа декларация от 27 октомври 2011 г. на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно обяснителните 
документи3,

– като взе предвид практическите условия, договорени на 22 юли 2011 г. между 
компетентните служби на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането 
на член 294, параграф 4 от ДФЕС в случай на споразумения на първо четене,

– като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно по-добро 
законотворчество, субсидиарност, пропорционалност и интелигентно регулиране4,

– като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно двадесет и 
седмия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на 
правото на Европейския съюз5,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно гарантиране 
независимостта на оценките за въздействието6,

– като взе предвид доклада на Комисията относно субсидиарността и 
пропорционалността (18-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2010 
година) (COM(2011)0344),

– като взе предвид доклада на Комисията относно минимизирането на регулаторната 
тежест за МСП — Адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите на 
микропредприятията (COM(2011)0803),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно 28-ия годишен доклад за 
мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (COM(2011)0588),

                                               
1 ОВ С 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
2 ОВ С 369, 17.12. 2011 г., стр. 14.
3 ОВ С 369, 17.12.2011 г., стр. 15.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0381.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0377.
6 Приети текстове, P7_TA(2011)0259.



PE488.052v01-00 4/9 PR\900958BG.doc

BG

– като взе предвид съобщението на Комисията относно разумното регулиране в 
Европейския съюз(COM(2010)0543),

– като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 5 декември 
2011 г. относно оценката на въздействието,

– като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 30 май 
2011 г. относно разумното регулиране,

– като взе предвид доклада на Групата на високо равнище от независими 
заинтересовани страни относно административните тежести от 15 ноември на 
2011 г., озаглавен „Европа може да постигне по-добри резултати: доклад за най-
добрите практики в държавите членки за прилагане на законодателството на ЕС по 
възможно най-опростен начин“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на 
комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че през 2010 г. Европейският парламент e получил повече от 
седем пъти по-голям брой обосновани становища от националните парламенти;

Б. като има предвид, че програмата за разумно регулиране представлява опит за 
консолидиране на усилията по отношение на по-доброто законотворчество, 
опростяването на правото на ЕС и намаляването на административната и 
регулаторната тежест, както и за следване на пътя към добро управление въз основа 
на разработването на политики, основани на факти, в което оценките на 
въздействието и последващите проверки играят ключова роля;

В. като има предвид, че Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество от 2003 г. вече е неподходящо предвид настоящата законодателна 
среда, създадена от Договора от Лисабон, не на последно място поради частичния 
подход, възприет от институциите на ЕС по отношение на приемането на съвместни 
политически декларации относно обяснителните документи и практическите 
условия на равнище секретариат за прилагането на член 294 от ДФЕС;

Г. като има предвид, че неправилният избор между прилагането на делегирани актове 
по силата на член 290 от ДФЕС или на актове за изпълнение по силата на член 291 
от ДФЕС в даден законодателен акт го излага на риска да бъде отменен от Съда на 
ЕС;

Общи коментари

1. подчертава голямата необходимост законодателството да бъде ясно, просто, лесно 
разбираемо и достъпно за всички;

2. подчертава, че принципите на субсидиарност и пропорционалност трябва да се 
спазват от европейските институции при създаването на законодателство;
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3. изразява дълбоката си загриженост във връзка със становището на Комитета за 
оценка на въздействието, че при своите оценки на въздействието Комисията често 
взема предвид тези принципи по незадоволителен по своята същност начин; счита, 
че е от изключително значение Комисията да отстрани всички слабости в тази 
област с цел да се гарантира спазването на тези принципи;

4. отново отправя нееднократните си призиви за предоговаряне на 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 2003 г., 
за да се отчете новата законодателна среда, създадена от Договора от Лисабон, да се 
консолидират настоящите най-добри практики и споразумението да се актуализира 
в съответствие с програмата за разумно регулиране; предлага условията относно 
разграничението между делегираните актове и актовете за изпълнение да бъдат 
договорени в този контекст;

Контрол на субсидиарността от националните парламенти

5. отбелязва, че критиката, отправена от Комитета за оценка на въздействието относно 
разглеждането на субсидиарността, бе отправена също така от редица национални 
парламенти в подаваните от тях данни в рамките на контролния механизъм за 
субсидиарност, въведен от Договора от Лисабон; освен това отбелязва обаче, че 
през 2010 г. в нито един момент не бе достигнат прагът за активиране на 
формалните процедури съгласно Протокол № 2, приложен към договорите;

6. счита обаче, че настоящите срокове, предвидени в договорите за извършване на 
проверки за субсидиарност от страна на националните парламенти, често са 
недостатъчни; предлага ЕП, Комисията и представители на националните 
парламенти да разследват как биха могли да бъдат преодолени всякакви пречки 
пред участието на националните парламенти в контролния механизъм за 
субсидиарност;

7. приветства в тази връзка въвеждането на обновената интернет страница за 
междупарламентарен обмен на информация (IPEX), която може да изпълнява 
ролята на катализатор за по-нататъшни подобрения и ангажираност с 
функционирането на контролния механизъм за субсидиарност;

Разработване на политики, основани на факти

8. подчертава значението на програмата за разумно регулиране и на разработването на 
нови регулаторни подходи, за да се гарантира, че законодателството на ЕС отговаря 
на предназначението си и може ефективно да допринесе за справянето с бъдещи 
предизвикателства, свързани с конкурентоспособността и растежа;

9. подчертава ангажимента на Парламента към задълженията му съгласно програмата 
за разумно регулиране и насърчава използването на Дирекцията за оценка на 
въздействието на Парламента от страна на комисиите, ангажирани със 
законодателна работа съгласно установената практика; припомня ангажимента, поет 
от Парламента и Съвета в междуинституционалния общ подход за оценка на 
въздействието от 2005 г., за провеждането на оценки на въздействието преди 
приемането на съществени изменения и призовава комисиите да се възползват от 



PE488.052v01-00 6/9 PR\900958BG.doc

BG

новата Дирекция за оценка на въздействието при прилагането на този ангажимент;

10. предлага, че като част от по-системен подход към разглеждането на оценките на 
въздействието в рамките на Парламента, Дирекцията за оценка на въздействието 
следва по искане на комисиите да изготвя кратко резюме на всяка оценка на 
въздействието за разглеждане при провеждането на първоначална размяна на 
мнения; предлага, че това резюме би могло да включва кратко заключение по 
отношение на качеството на оценката на въздействието, заедно с кратка бележка 
относно основните констатации и областите на анализ, пропуснати от Комисията; 
счита, че това значително би повишило контрола на законодателните проекти от 
страна на Парламента;

11. счита, че е от съществено значение методиките, прилагани от Дирекцията за оценка 
на въздействието, да бъдат съвместими и съпоставими с подхода, възприет от 
Комисията, и призовава Парламента и Комисията да си сътрудничат напълно в това 
отношение;

12. припомня Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество 
от 2003 г. и насърчава Съвета да приключи своевременно работата по създаването 
на свой собствен механизъм за извършване на оценки на въздействието в 
съответствие със своите задължения по силата на споразумението от 2003 г;

13. насърчава Комисията да продължи да подобрява своя собствен подход по 
отношение на оценките на въздействието и призовава за засилване на ролята на 
Комитета за оценка на въздействието, и по-специално за финализиране и 
представяне на законодателни предложения само когато те се били одобрени с 
положително становище от Комитета;

Свеждане до минимум на регулаторната тежест

14. приветства Съобщението на Комисията относно свеждането до минимум на 
регулаторната тежест за МСП; счита, че е от съществено значение Комисията да 
спазва принципа „мисли първо за малките предприятия“ при изготвянето на 
законодателство и е насърчен от ангажираността, проявена от Комисията, и нейното 
желание да надхвърли настоящите подходи и да въведе по-облекчени режими и 
освобождаване за по-малките предприятия;

15. припомня позицията на Парламента по въпроса за регулаторното освобождаване и 
настоятелно призовава Комисията да разшири обхвата на освобождаването до МСП 
в случаите, когато регулаторните разпоредби биха ги засегнали прекомерно и не 
съществува солидно основание за тяхното включване в обхвата на 
законодателството;

16. въпреки това припомня на Комисията, че изместването на тежестта на доказване не 
следва автоматично да води да по-сложно законодателство, което е било 
разработено без да се имат предвид МСП; призовава Комисията да се стреми към 
опростяване на законодателството, когато това е възможно, и да продължава да 
изготвя и представя предложения, които са достъпни и лесноприложими за МСП 
като основни принципи при изготвянето на законодателство, дори когато е 
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възможно да се приложи освобождаване;

17. подчертава необходимостта Комисията да гарантира последователно прилагане на 
подобрения тест за МСП в своите дирекции и насърчава държавите членки да 
включат подобни съображения в своите национални процедури на вземане на 
решения;

18. приветства индивидуалния подход по отношение на законодателството, предложен 
от Комисията; призовава да се вземе предвид възможното бъдещо прилагане на 
индивидуални подходи при преразглеждането на съществуващото законодателство;

Последващи действия, последващи проверки и обратна информация в цикъла на 
разработване на политики

19. приветства приемането от страна на Комисията на препоръката на Парламента във 
връзка с публикуването на информация относно прилагането и оттам справянето с 
проблема с прекомерното регулиране („gold-plating“); припомня на Комисията и на 
Съвета, че с цел гарантиране успеха на съществуващите и бъдещите програми за 
намаляване на тежестите е необходимо активно сътрудничество между Комисията и 
държавите членки по отношение на избягването на различията в тълкуването и 
прилагането на законодателството;

20. счита, че предложенията да се направят публично достояние европейските 
институции, които се отказват от опростяването, са добронамерени; счита обаче, че 
по-конструктивното ангажиране със съответните заинтересовани страни и 
институциите в предзаконодателния процес, заедно с общите ангажименти за 
опростяване и програмата за разумно регулиране, биха направили подобна 
публичност ненужна; въпреки това предлага държавите членки, които в най-голяма 
степен са замесени в прекомерното регулиране („gold-plating“) на директиви, да 
бъдат направени публично достояние, наред с тези, които са най-големите 
нарушители, когато става дума за късно или недостатъчно транспониране на 
правото на ЕС;

21. припомня предишните си декларации относно необходимостта от всеобхватно 
преразглеждане на процеса на консултации, предприето от Комисията, и очаква 
Комисията да приеме препоръките на Парламента в тази област преди края на 
2012 г.;

Гарантиране на приемственост и бдителност

22. подчертава значението на тези мерки като ключов елемент за възобновяването на 
икономическия растеж в ЕС; припомня в тази връзка своята резолюция относно 
разумното регулиране и приканва Комисията да представи предложения за 
прилагане на регулаторно компенсиране, което би изисквало определянето на 
равностойни компенсации за разходи преди приемането на ново законодателство, 
което би въвело налагането на нови разходи; освен това припомня своята позиция в 
подкрепа на разширяването на обхвата на програмата за намаляване на 
административната тежест и настоятелно призовава Комисията в своята работна 
програма за 2013 г. да представи програма, която да отчита необходимостта от 
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намаляването на общата регулаторна тежест;

o

o     o

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Програмата за разумно регулиране представлява опит за консолидиране на усилията за 
по-добро законотворчество, опростяване на правото на ЕС и намаляване на 
административните и регулаторните тежести. Програмата представлява обновена 
възможност европейските институции да приемат напълно доброто управление въз 
основа на разработването на политики, основани на факти, в което оценките на 
въздействието и последващите проверки играят ключова роля. Съобщението на 
Комисията относно разумното регулиране развива заключенията на председателството 
от Европейския съвет, проведен през пролетта на 2007 г., относно обновената 
Лисабонска стратегия за растеж и работни места и „Политическите насоки за 
следващата Комисия“ на председателя на Комисията Барозу, в които бе предложено 
Лисабонската стратегия да се превърне в стратегията „Европа 2020“ и които трябваше 
да поставят акцент върху конкурентоспособността и по-малкото административни 
тежести чрез разумно регулиране, за да могат пазарите да работят за хората.

Парламентът заедно с другите европейски институции и държавите членки трябва 
понастоящем да изпълни своята роля с цел да се гарантира, че набраната скорост ще 
бъде запазена и че действията във всички съответни области ще се засилят. По-
специално съществува крайна необходимост от актуализиране на 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 2003 г. в 
съответствие с настоящата законодателна среда, създадена от Договора от Лисабон, 
например по отношение на таблиците на съответствието, практическите условия за 
законодателните процедури и разграничението между делегирани актове и актове за 
изпълнение. Необходими са също така действия в областите на проверките за 
субсидиарност от страна на националните парламенти и когато става дума за оценки на 
въздействието, извършвани от Парламента и Съвета. Накрая, необходими са 
подходящи последващи действия във връзка с функционирането на приетото 
законодателство, не на последно място с цел да се получи обратна информация, която 
да се използва за изменение на законодателството, за което е установена възможност за 
подобрение, но също така и с цел борба срещу практиката на прекомерното регулиране 
(„gold-plating“), т.е. въвеждането на допълнителни национални изисквания, които не са 
включени в директивата, и създаването по този начин на допълнителни ненужни 
тежести за гражданите и предприятията.

Предвижда се Комисията да публикува доклад относно напредъка на програмата за 
разумно регулиране през втората половина на 2012 г. Парламентът следва да гарантира, 
че ще запази своята бдителност по отношение на определянето на недостатъците и 
предлагането на подобрения в тази област.


