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Кpатко изложение 
I Рамката на Комисията „По-добро регулиране“ представлява набор от принципи 
и инструменти, които помагат на Европейската комисия да разработва своите 
политики и да изготвя законодателните си предложения. Заявените цели за по-
добро регулиране са да се гарантира, че вземането на решения е открито 
и прозрачно; че гражданите и заинтересованите страни могат да участват в целия 
процес на изготвяне на политики и законотворчество; че действията на ЕС се 
основават на фактически данни и осмисляне на въздействията; както и че 
регулаторната тежест върху предприятията, гражданите или публичната 
администрация е сведена до минимум. 

II По-добро регулиране не означава „повече“ или „по-малко“ законодателство 
на ЕС и не става въпрос за дерегулиране или за отнемане на приоритета на 
определени области на политиката. По-скоро целта е да се използват надеждни 
данни като основа за своевременни и обосновани политически решения. 
Подходът „по-добро регулиране“ обхваща всички области на политиката на ЕС 
и целия политически цикъл, включващ изготвянето, приемането, въвеждането 
в действие и прилагането на законодателството на ЕС. Основните инструменти за 
по-добро регулиране са консултациите със заинтересованите страни, оценката на 
въздействието на вариантите на политиката, наблюдението на въвеждането 
в действие и прилагането на законите и последващата оценка на политиките 
и законодателството на ЕС. По-доброто регулиране е от значение също и за 
Европейската сметна палата (ЕСП/Сметната палата) в качеството ѝ на външен 
одитор на ЕС, тъй като добре разработените политики и закони също така дават 
възможност за ефективна отчетност и публичен одит. 

III Подходът за по-добро регулиране е основна характеристика на процеса на 
изготвяне на политики на ЕС в продължение на почти 20 години. Още през 2002 г. 
Комисията проведе първите оценки на въздействието и обществени консултации 
за своите законодателни предложения. Неотдавна, през 2015 г., Комисията 
превърна по-доброто регулиране един от своите основни приоритети. Това 
доведе до организационни промени в рамките на Комисията, въвеждането на 
работни програми с подновен акцент върху ключови приоритети („да се действа 
мащабно по важните въпроси“) и мандат за по-нататъшно усъвършенстване на 
подхода за по-добро регулиране на равнището на ЕС. През 2016 г. Европейският 
парламент, Съветът и Комисията подписаха споразумение за по-добро 
законотворчество, а през 2017 г. Комисията извърши основна актуализация на 
своите насоки и инструментариум за по-добро регулиране от 2015 г. На последно 
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място, през 2019 г. Комисията публикува резултатите от своя преглед на 
функционирането на процеса „по-добро регулиране“ досега. 

IV От 2010 г. насам ЕСП извърши няколко одита, свързани с по-доброто 
регулиране. Настоящият преглед се основава на свързани с този въпрос резултати 
от предишни одити на ЕСП, на международен сравнителен анализ на политиките 
за по-добро регулиране, извършен неотдавна от Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, на нашия анализ на публикувани от Комисията 
документи, на академични изследвания, както и на консултациите ни 
с представители на Европейския парламент и на Съвета, Комитета на регионите, 
Европейския икономически и социален комитет и с експерти в тази област. Чрез 
този преглед, който не е одит, се стремим да допринесем за обществения дебат 
относно законодателния процес на ЕС и по-доброто регулиране по време на 
текущия законодателен период. 

V Приветстваме резултатите от прегледа на Комисията по въпроса и като цяло 
считаме, че Комисията е извлякла правилни поуки и е набелязала най-
подходящите области, в които биха могли да се направят допълнителни 
подобрения в посока на вземане на решения, основани на факти. Също така 
обръщаме внимание на редица ключови предизвикателства, които трябва да 
бъдат разгледани при прегледа на подхода за по-добро регулиране в ЕС през 
идните години. 

VI Успехът на по-доброто регулиране зависи от това Комисията да прилага 
съответните инструменти ефикасно, ефективно и последователно във всички 
области на политиката. Както се потвърждава от равносметката на Комисията и от 
нашия преглед, възможни са подобрения по отношение на начина, по който се 
използват някои от тези инструменти. По-специално, може да се направи повече, 
за да се достигне до гражданите и другите заинтересовани страни чрез процеса 
на консултации, да се подобри доказателствената база за вземане на решения 
и да се насърчават, наблюдават и налагат въвеждането в действие и прилагането 
на правото на ЕС. 

VII Постигането на целите за по-добро регулиране зависи и от ефективното 
сътрудничество между Комисията, Европейския парламент и Съвета. Ето защо 
съзаконодателите е необходимо да предприемат действия във връзка 
с ангажиментите, поети в Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество, които насърчават прозрачно и основано на доказателства 
вземане на решения. В своя преглед Сметната палата подчертава колко е важно 
при приемането и прилагането на законодателни предложения да се избягва 
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ненужната сложност, да се предвиждат достатъчно законодателни разпоредби за 
събиране на данни относно прилагането на политиките, да се насърчава 
участието на гражданите в политическия цикъл и да се повишава прозрачността 
при изготвянето, приемането, въвеждането в действие и прилагането на 
законодателството на ЕС. Освен това националните парламенти и органите на 
държавите членки играят ключова роля за транспонирането на правото на ЕС 
в националното право и за наблюдението на въвеждането в действие 
и прилагането на тези правила на място. 

VIII Накрая, излагаме няколко въпроса за пътя напред. Въз основа на предишни 
одитни резултати и прегледаната информация, Сметната палата установи 
следните основни предизвикателства за Комисията и съзаконодателите на ЕС и за 
държавите членки, свързани с постигането на целите за по-добро регулиране 
в бъдеще: 

o да се направи необходимото за това политиките и законодателните 
инициативи на ЕС да бъдат обхванати в достатъчна степен от 
висококачествени консултации, последващи оценки и анализ на 
въздействието; 

o да се гарантира, че законодателните предложения предвиждат събирането 
на достатъчно доказателства в подкрепа на ефективния мониторинг 
и оценка; 

o по-нататъшно опростяване на законодателството на ЕС и наблюдение на 
неговото въвеждане в действие и прилагане в държавите членки; както и 

o подобряване на прозрачността на законодателния процес за гражданите 
и другите заинтересовани страни.  
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Въведение 
01 Политиките и законодателството на Европейския съюз (ЕС) влияят върху 
живота на гражданите на ЕС и дейностите на неговите предприятия. ЕС разполага 
със значителна законодателна база, която се развива непрекъснато, така че да 
отразява промените в политиката, които настъпват при приемането, 
изменението, отмяната или изтичането на срока на действие на законите на ЕС. 
Комисията играе ключова роля при изготвянето на законодателството на ЕС, 
наблюдението на неговото прилагане и оценяването на постигнатите резултати. 
Подходът на Комисията за изготвяне на политики и законодателство е наречен 
„По-добро регулиране“.  

02 Заявените цели за по-добро регулиране следва да гарантират, че вземането 
на решения е открито и прозрачно; че гражданите и заинтересованите страни 
могат да участват в целия процес на изготвяне на политики и законотворчество; 
че действията на ЕС се основават на фактически данни и осмисляне на 
въздействията; както и че регулаторната тежест върху предприятията, гражданите 
или публичната администрация е сведена до минимум. Действията на ЕС следва 
да водят до проста, ясна, стабилна и предвидима регулаторна рамка за 
гражданите и другите заинтересовани страни, като същевременно отговарят на 
новите предизвикателства и промените в политическите приоритети. Поради това 
е от решаващо значение Комисията да прилага ефективно своите принципи за по-
добро регулиране, тъй като това се отразява върху изпълнението на политиките 
на ЕС и върху отчетността на ЕС пред гражданите и другите заинтересовани 
страни.  

03 По-доброто регулиране обхваща всички области на политиката и целия ѝ 
цикъл (вж. фигура 1). Основните инструменти, свързани с по-доброто регулиране, 
са консултациите със заинтересованите страни, анализ на въздействието на 
вариантите на политиката, наблюдението на въвеждането в действие 
и прилагането на законите и оценката на политиките и законодателството на ЕС. 
Качеството на оценките на въздействието и избраните последващи оценки се 
контролира от Комитета за регулаторен контрол към Комисията (КРК), който се 
състои от четирима висши служители на Комисията и три външни лица. 
В Приложение I — Преглед на етапите на цикъла на политиката, принципите за 
по-добро регулиране, целите, инструментите и процедурите, е представен по-
подробен преглед на начина, по който Комисията прилага подхода за по-добро 
регулиране на всеки етап от цикъла на политиката. 
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Фигура 1 — По‐добро регулиране в политическия цикъл 

Източник: ЕСП, въз основа на насоки за по‐добро регулиране на Комисията. 

04 Подходът за по‐добро регулиране е основна характеристика при изготвянето
на политики на ЕС в продължение на почти 20 години. Още през 2002 г. 
Комисията проведе първите оценки на въздействието и обществени консултации 
за своите законодателни предложения1. През май 2015 г. Комисията изготви 
програма на ЕС „По‐добро регулиране за постигането на по‐добри резултати“2. 
Това доведе също така до организационни промени в рамките на Комисията, 
въвеждането на работни програми с подновен акцент върху ключови приоритети 
(„да се действа мащабно по важните въпроси“) и мандат за по‐нататъшно 
усъвършенстване на подхода за по‐добро регулиране на равнището на ЕС. По‐
специално, на 13 април 2016 г. Комисията подписа Междуинституционално 
споразумение (МИС) за по‐добро законотворчество с Европейския парламент (ЕП) 
и Съвета3 като допълнение към предварителните споразумения и декларации за 
по‐добро законотворчество4. Междуинституционалното споразумение задължава 
съзаконодателите да си сътрудничат в редица действия за насърчаване на 
прозрачното вземане на решения, основано на факти. През декември 2016 г. 
Комисията публикува съобщението „Право на ЕС: По‐добри резултати чрез по‐
добро прилагане“5, като се отчита необходимостта да се работи с държавите 
членки за подобряване на въвеждането в действие и прилагането на правото на 
ЕС — предварително условие за постигане на резултати от политиките. От 2018 г. 
насам Комисията извършва „преглед“ на напредъка в подхода за по‐добро 
регулиране и публикува резултатите през април 2019 г.6 Резултатите от това 
проучване бяха взети като основна отправна точка за настоящия преглед на ЕСП. 

Принос от 
заинтересованите 

страни
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05 Като независим външен одитор на ЕС ние насърчаваме прозрачността 
и отчетността. По-доброто регулиране е от значение също и за Европейската 
сметна палата в качеството ѝ на външен одитор на ЕС, тъй като добре 
разработените политики и закони също така дават възможност за ефективна 
отчетност и публичен одит. От 2010 г. насам ЕСП публикува няколко доклада 
относно основните елементи на подхода на Комисията за по-добро регулиране, 
и по-специално относно оценките на въздействието, последващите оценки 
(последващи прегледи), мониторинга върху прилагането на правото на ЕС 
и обществените консултации7. Освен това в редица доклади относно конкретни 
политики и разходни програми на ЕС8 откроихме въпроси, свързани 
с използването на тези инструменти. Чрез настоящия преглед се стремим да 
допринесем за обществения дебат относно законотворчеството в ЕС и по-доброто 
регулиране през текущия законодателен период. Прегледът е в отговор на 
съобщението на Комисията относно извършвания от нея преглед на подхода за 
по-добро регулиране и набелязва основните предизвикателства, които могат да 
бъдат предмет на последващи одити в тази област. Той не е одитен доклад, 
а преглед, изготвен главно въз основа на публично оповестена информация или 
материали, специално събрани за тази цел. 
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Обхват и подход на прегледа 
06 Прегледът на ЕСП се основава на нашите собствени публикувани доклади, на 
резултатите от прегледа на Комисията на подхода за по-добро регулиране, на 
доклади на Комитета за регулаторен контрол (КРК) и Службата за вътрешен одит 
(IAS) на Комисията, както и на академични публикации. Ние използваме също 
така обществено достъпна информация, която считаме за надеждна, като 
например международен сравнителен анализ на политиките за по-добро 
регулиране, проведен от Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР) през 2018 г.9 Освен това се консултирахме с основни 
заинтересовани страни, за да получим техните мнения относно функционирането 
на подхода на Комисията за по-добро регулиране (вж. 
приложение II — Становища на ключови заинтересовани страни относно 
различните инструменти за по-добро регулиране). Накрая, потърсихме обратна 
информация от група експерти в тази област относно предварителните резултати 
от прегледа на Сметната палата (вж. приложение III — Експерти, с които са 
проведени консултации във връзка с този преглед).  

07 Информацията, представена в настоящия преглед, следва структурата на 
съобщението на Комисията, в което са изложени резултатите от извършения от 
нея преглед, а именно: 

o общи поуки, извлечени от Комисията при прилагане на дейностите, свързани 
с по-добро регулиране; 

o обществени консултации при създаването на законодателство на ЕС;  

o използване на фактически данни при създаването на политики; 

o съществуващо законодателство на ЕС; както и  

o междуинституционално сътрудничество в областта на законотворчеството.  

Във всеки раздел най-напред се обсъждат (в отделно каре) основните елементи 
и области за подобрение, които след това разясняваме допълнително 
в следващите точки. В края на нашия преглед са представени заключителни 
бележки относно пътя напред. За целите на прегледа е взета предвид 
информацията, която е налична към февруари 2020 г. 
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Подход на Комисията за по-добро 
регулиране 

Общи поуки, извлечени от Комисията 

Каре 1 

Комисията е установила редица общи поуки от извършения от нея преглед 
въз основа на публични и целенасочени консултации (напр. със служители на 
Комисията или междуинституционални партньори), от сравнения на ОИСР на 
регулаторните политики на развитите страни, както и от преглед на 
академична литература. Поуките се отнасят до това, че продължава да има 
необходимост от подхода за по-добро регулиране, съответните инструменти 
биха могли да се прилагат по-ефективно, без да се подкопават техните цели, 
и че по-доброто регулиране трябва да бъде „споделено усилие“ с други 
институции на ЕС и с държавите членки за постигане на неговите цели.  

Като цяло, в прегледа си Комисията е определила поуките, които трябва да 
бъдат извлечени, и най-подходящите области, в които могат да бъдат 
направени допълнителни подобрения, с цел вземане на решения, основани 
на фактически данни. В прегледа се определя по-конкретно възможността за 
по-нататъшно подобряване на ефикасността и ефективността на основните 
дейности, свързани с по-добро регулиране (т.е. консултации, оценки на 
въздействието и последващи оценки).  

Също така считаме, че другите институции на ЕС и държавите членки трябва 
да играят важна роля в разработването и изпълнението на политиките на ЕС. 
Без техния ефективен принос целите на по-доброто регулиране не могат да 
бъдат постигнати. 

08 По-добро регулиране не означава „повече“ или „по-малко“ законодателство 
на ЕС и не става въпрос за дерегулиране или за отнемане на приоритета на 
определени области на политиката. Вместо това то се отнася до използването на 
надеждни данни като основа за своевременни и обосновани политически 
решения. С оглед на принципа на субсидиарност политиките и програмите на ЕС 
трябва да покажат също своята добавена стойност10. Освен това ефективното 
прилагане на подхода за по-добро регулиране води до по-голяма прозрачност 
и по-добра отчетност, които са необходими за засилване на доверието на 
гражданите в законотворчеството на ЕС. В този контекст считаме, че нуждата от 
по-добро регулиране остава силна. 
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09 В прегледа си Комисията счита, че все още има възможност за подобряване 
на ефикасността и ефективността на дейностите, свързани с по-добро 
регулиране11. По-специално, Комисията следва да намали броя на изключенията 
от общите правила, свързани с необходимостта от обществени консултации, 
оценка на въздействието и последваща оценка. Понастоящем в една четвърт от 
законодателните предложения липсват оценки на въздействието (за повече 
подробности вж. точки 17 и 18), а при по-малко от една трета от оценките на 
въздействието са били налице адекватно подготвени и правилно използвани 
последващи оценки (вж. точка 20). 

10 Другите институции на ЕС и държавите членки имат ключова роля 
в разработването и прилагането на политиките и програмите на ЕС. Ето защо 
техният ангажимент за успешно прилагане на по-доброто регулиране е от 
съществено значение. По-специално е необходимо ефективно сътрудничество 
между Комисията и съзаконодателите на ЕС (т.е. ЕП и Съвета) с цел постигане на 
целите за по-добро регулиране. Те трябва да избягват ненужната законодателна 
сложност, да предвиждат правни изисквания относно събирането на 
информацията, необходима за основани на факти последващи оценки и оценки 
на въздействието, да извършват оценки на въздействието преди внасянето на 
съществени изменения в законодателните предложения на Комисията, както и да 
насърчават по-голямо участие на обществеността в законодателния процес на ЕС. 
Освен това националните парламенти и органите на държавите членки играят 
ключова роля за транспонирането на правото на ЕС в националното право и за 
наблюдението на въвеждането в действие и прилагането на съответните правила 
на място.  

11 Одитите, извършвани от нас като независим външен одитор на ЕС, също 
допринасят за целите за по-добро регулиране, като предоставят констатации, 
заключения и препоръки относно това дали и как политиките и програмите на ЕС 
биха могли да се прилагат по-ефективно, ефикасно и икономично. В този 
контекст отбелязваме, че Комисията се е позовала на нашата работа при 
извличането на поуки от своя преглед на постигнатото, например на Специален 
доклад № 16/2018 относно последващите прегледи.  
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Обществени консултации при създаването на 
законодателство на ЕС 

Каре 2 

Гражданите и други заинтересовани страни могат да участват в изготвянето 
на политиките на ЕС чрез процеси на консултации, стартирани от Комисията. 
Те могат също така да призоват Комисията да предложи нови закони чрез 
Европейската гражданска инициатива. 

В Специален доклад № 14/2019 относно обществените консултации 
стигнахме до заключението, че рамката на Комисията за обществените 
консултации е на високо равнище и че подготовката и изпълнението на 
публичните консултации са удовлетворителни. 

Комисията е постигнала най-високия резултат в изследването на ОИСР по 
показателите за регулаторна политика и управление по отношение на 
участието на заинтересованите страни12. 

Въпреки това Сметната палата счита, че продължават да са налице 
предизвикателства за по-нататъшно подобряване на: 

o дейностите за разясняване в рамките на обществените консултации чрез 
по-добро насочване към гражданите, комуникационните мерки за 
насърчаване на по-голямо участие и критериите за езиковия режим, за 
да се гарантира, че основните документи се превеждат на толкова езици, 
колкото е възможно и целесъобразно;  

o докладването за последващите действия във връзка с резултатите от 
обществените консултации; както и 

o участието на гражданите в инициирането на законодателни 
предложения чрез Европейската гражданска инициатива.  

12 В Специален доклад № 14/2019 относно обществените консултации 
подчертахме конкретни въпроси, свързани с дейностите по разясняване с цел 
насърчаване на по-голямо участие. Имаше недостатъци в стратегиите за 
провеждане на консултации, що се отнася до обхвата и целите на консултацията, 
целевите заинтересовани страни, планираните консултативни дейности, както 
и сроковете и езиковия режим. По-специално, Сметната палата установи, че 
Комисията си е поставила само общи цели за своите консултативни дейности 
и невинаги е определяла целевите заинтересовани страни за тези дейности13.  
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13 Освен това в една трета от анализираните случаи пътната карта за 
информиране на заинтересованите страни за нейната конкретна цел 
и предназначение е била публикувана по-малко от четири седмици преди 
началото на обществената консултация.14 Сметната палата заключи, че 
консултативните дейности трябва да бъдат популяризирани по-широко, за да се 
постигне по-голяма видимост и да се даде възможност за участие на повече 
хора15. Комисията признава ограничената осведоменост на заинтересованите 
страни относно възможностите за участие в дейности, свързани с изготвянето на 
политиките и консултациите16. Комисията също така прие препоръката на ЕСП да 
използва в по-голяма степен своите представителства в държавите членки, за да 
се ангажира с основните заинтересовани страни на национално, регионално 
и местно равнище. В същото време тя подчерта, че предвид последиците за 
ресурсите е необходимо дейностите за достигане до гражданите да бъдат 
съобразени със значимостта на инициативата17.  

14 Освен това Сметната палата препоръча ключовите консултативни 
документи да бъдат превеждани на всички официални езици за всички 
приоритетни инициативи и инициативи от широк обществен интерес. Комисията 
прие тази препоръка отчасти, тъй като счита, че това ще окаже значителен натиск 
върху нейните ресурси и ще забави процеса на изготвяне на политики18. Както 
отбелязва Комисията, всички въпросници за обществена консултация през 2018 г. 
са били достъпни на поне два езика, а 71 % са били преведени на всички 
официални езици (с изключение на ирландски)19. Сметната палата обаче 
установи, че са налице възможности за прецизиране на критериите, използвани 
за вземане на решение дали документите за консултация да бъдат превеждани 
на всички официални езици, за да се гарантира, че всички граждани на ЕС имат 
достъп до инициативи от широк обществен интерес20. 

15 Освен това Сметната палата установи слабости в докладите на Комисията 
относно предприетите последващи действия във връзка с обществените 
консултации. По-специално, Сметната палата установи случаи, в които Комисията 
не е обяснила ясно връзката между приноса на респондентите и представените 
в законодателното предложение варианти21. Прегледът на Комисията също 
установи проблеми в това отношение. Като цяло близо 40 % от участниците 
в нейното обществено допитване са били неудовлетворени от докладването на 
резултатите от обществените консултации22. 
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16 Европейската гражданска инициатива23 позволява на гражданите да 
отправят директни искания към Комисията за предприемане на регулаторни 
действия. Регламентът относно Европейската гражданска инициатива не изисква 
от Комисията да представя законодателно предложение. Комисията има 
свободата да предприеме или не последващи действия, свързани с дадена 
инициатива. От въвеждането на инициативата през 2012 г. до средата на 2019 г. 
четири от 64-те регистрирани европейски граждански инициативи са достигнали 
необходимата подкрепа от най-малко един милион граждани на ЕС (вж. 
фигура 2)24. В два от тези четири случая Комисията e внесла законодателно 
предложение25. В друг случай Комисията е предложила редица незаконодателни 
последващи действия. В четвъртия случай Комисията е решила да не представя 
законодателно предложение, тъй като е счела, че съществуващата правна рамка е 
подходяща. През 2019 г., въз основа на предложение на Комисията, ЕП и Съветът 
са приели преразгледания Регламент относно европейската гражданска 
инициатива, за да се насърчи участието и да се улесни организирането на 
инициативи. Новите правила предвиждат по-добра техническа помощ за групите 
на организаторите и позволяват на държавите членки да намалят минималната 
възраст на участниците до шестнадесет години. Тези правила влязоха в сила 
в началото на 2020 г.26 

Фигура 2 — Европейски граждански инициативи 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията (уебсайт на Европейската информационна 
система за рака). 

Регистрирани инициативи и достатъчна подкрепа
Регистрирани инициативи, но недостатъчна подкрепа
Оттеглени инициативи
Текущи инициативи
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Данни за създаването на политики 

Каре 3 

Комисията използва термините „оценка на въздействието“ и „последваща 
оценка“ за обозначаване съответно на предварителната оценка на 
вариантите на политиката и на последващата оценка на въздействието от 
тяхното прилагане27. Комисията извършва и „предварителни оценки“ на 
предложенията за основни разходни програми, за които не е необходима 
оценка на въздействието. Оценките на въздействието и последващите оценки 
се управляват от компетентната генерална дирекция на Комисията, която 
отговаря за съответната политика, законодателство или разходна програма. 
Комисията е създала КРК, който да осигурява контрол на качеството на 
оценките на въздействието и на последващите оценки. 

Според показателите за регулаторна политика и управление на ОИСР за 
2018 г. Комисията е на трето място28 по отношение на оценките на 
въздействието29 и съответно на четвърто място30 за последващата оценка на 
първичното право. 

В своя Специален доклад № 16/2018 относно последващите прегледи31 
Сметната палата стигна до заключението, че Комисията е разработила 
система за оценка, която като цяло е добре управлявана и с контрол на 
качеството32.  

В Годишния доклад на ЕСП за 2013 г.33 проследихме изпълнението на 
препоръките от нашия Специален доклад № 3/2010 относно оценките на 
въздействието34, в който заключаваме, че Комисията е направила оценката 
на въздействието неразделна част от разработването на политики и я 
използва за по-добро разработване на законодателните си инициативи. 
Въпреки това Сметната палата счита, че продължават да са налице 
предизвикателства за по-нататъшно подобряване на: 

o обхвата на основните инициативи чрез оценки на въздействието, 
включително за програми и дейности, водещи до значителни разходи;  

o аспекти на качеството на оценките на въздействието;  

o качеството и своевременното изготвяне на оценките;  

o мандата на Комитета за регулаторен контрол. 

17 Като общо правило Комисията следва да изготвя оценка на въздействието за 
всички предложения в работната програма на Комисията. В прегледа си 
Комисията докладва, че за 19,5 % от предложенията в своята работна програма 
в периода между 2015 г. и 2018 г. не е била необходима оценка на въздействието 
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съгласно нейните изисквания за по-добро регулиране и че за други 8,5 % 
(например при особена спешност) са били предоставени изключения. В 7 % от 
случаите не е оповестена публично причина за липсата на оценка на 
въздействието35. При все това подробният анализ, посочен в прегледа, показва, 
че в две трети от анализираните случаи има съмнения дали обясненията са били 
достатъчни или адекватни36. ЕП изрази съжаление относно честата липса на 
оценки на въздействието за предложенията на Комисията, включително за тези, 
които фигурират в работната програма на Комисията37. Заинтересованите страни 
предложиха обхватът да се разшири, като се въведат облекчени процедури за 
спешни случаи или за предложения с по-малко съществени въздействия38. 

18 В съответствие с Финансовия регламент, предложенията за програми 
и дейности, които водят до значителни разходи, следва да подлежат на 
предварителна оценка39. Когато от дадена програма или действие се очаква 
значително икономическо, екологично или социално въздействие, тази оценка 
може да се извърши под формата на оценка на въздействието — като в този 
случай Комисията ще трябва също така да разгледа различни варианти за 
изпълнение. Считаме, че следва да се предприемат оценки на въздействието или 
предварителни оценки по отношение на всички основни разходни програми40. 

19 От 2002 г. насам едно от основните предизвикателства за качеството на 
оценките на въздействието е количественото изражение на разходите и ползите 
от различните варианти41. В много от следващите ни доклади установихме 
пропуски, свързани с наличието на данни и с количественото и паричното 
изражение на въздействията42. Комисията за регулаторен контрол отбеляза, че 
макар Комисията да извършва все по-добро остойностяване, само в една четвърт 
от оценките на въздействието разходите и ползите са остойностени в пълна 
степен43. Тя отбеляза също така, че два от десетте анализирани качествени 
елемента са останали под приемливото равнище, дори след като службите на 
Комисията са преразгледали своите оценки на въздействието въз основа на 
качествения контрол на Комитета за регулаторен контрол преди представянето 
им за вътрешна консултация между службите (вж. фигура 3). През 2016 г. 
Комитетът за регулаторен контрол въведе рейтинга „положително становище 
с резерви“ за такива оценки на въздействието, които според него не е 
необходимо да му бъдат представяни отново. Въпреки това оценките на 
въздействието с този нов рейтинг е по-малко вероятно да се подобрят от тези, 
които са получили отрицателно становище и трябва да бъдат представени отново 
на Комитета за регулаторен контрол44. 
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Фигура 3 — Средни стойности за качеството на оценката на 
въздействието през 2018 г. 

 
Източник: ЕСП, въз основа на Годишния доклад за 2018 г. на Комитета за регулаторен контрол, 
глава 1.2. 

20 Последващите оценки на Комисията не само правят възможно оценяването 
на резултатите от изпълнението на политиките на ЕС, но също така дават ценен 
принос за по-нататъшното развитие на политиките. От 2013 г. Комисията е поела 
ангажимент да подлага на оценяване прилагането на съществуващото 
законодателство, преди да изготвя оценки на въздействието за нови 
законодателни предложения (принципа „първо оцени“)45. Анализът на КРК обаче 
показва, че по-малко от една трета от оценките на въздействието се основават на 
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надлежно разработени и правилно използвани оценки46. Най-значимият 
проблем, който се отразява на качеството на оценките, е липсата на подходящи 
данни за количествено определяне на въздействието47. В нашите доклади 
многократно сме идентифицирали недостатъците, свързани с липса на данни при 
оценяването на изпълнението48. Както отбелязва КРК, докладите за оценка често 
не успяват да отговорят на въпросите от оценката поради липса на необходимите 
данни49. Това също така е ограничило възможностите на генералните дирекции 
на Комисията за усъвършенстване на докладите за оценка, за да се отговори на 
опасенията на КРК (вж. фигура 4). 

Фигура 4 — Генералните дирекции на Комисията често са 
затруднени да подобрят докладите за оценка, така че да отговорят 
на констатациите на Комитета за регулаторен контрол (КРК) 

 
Източник: ЕСП въз основа на КРК, Годишен доклад за дейността за 2018 г., глава 3.5. 

21 Комитетът за регулаторен контрол играе важна роля за осигуряване на 
качествена доказателствена база при изготвянето на политиките. Той се състои от 
четирима висши служители на Комисията и три външни назначения. Неговият 
мандат, в сравнение с неговия предшественик — Комитета за оценка на 
въздействието, е разширен, за да включи контрола на избрани оценки. Въпреки 
това, според прегледа на Комисията, около половината от респондентите са 
изразили опасения относно безпристрастността на КРК50. Опасенията се отнасят, 
наред с другото, до мнозинството от длъжностни лица на Комисията в неговия 
управителен съвет. Имало е предложения от някои участници за допълнително 
разширяване на мандата на КРК с цел включване на следните три дейности: 
валидиране на обясненията на Комисията за непредставяне на оценки на 
въздействието за големи инициативи51, проучване на съгласуваността между 
вариантите, разгледани в оценката на въздействието, и тези в законодателното 
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предложение52, и контрол на качеството на по-голям дял от извършените оценки 
(вж. фигура 5)53. 

Фигура 5 — Оценки, проверени от Комитета за регулаторен контрол 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията (относно изготвените оценки54 и оценките, 
проверени от КРК55).  

Изготвени 
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Оценки, 
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от КРК
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Преглед на законодателството на ЕС  

Каре 4 

Обемът законодателство на ЕС се променя постоянно, тъй като се приемат 
предложения за регламенти, директиви и решения, а съществуващото 
законодателство се изменя, отменя или срокът му на действие изтича.  

В своите работни програми за периода 2015—2019 г. Комисията е планирала 
по-малко на брой законодателни инициативи, отколкото през предходните 
години, но е повишила процента на въвеждането им. Тя също така използва 
програмата и платформата REFIT за насочване на усилията за поддържане на 
законодателството на ЕС на необходимото равнище.  

Нашият анализ показва, че Комисията „Юнкер“ е представила по-малко на 
брой значими законодателни инициативи спрямо предшествениците ѝ, но 
процентът на изпълнение се е повишил. Като цяло обемът на 
законодателството на ЕС е останал непроменен между 1999 г. и 2019 г. 
И накрая, наблюдението на въвеждането и прилагането на правото на ЕС 
в държавите членки продължава да бъде предизвикателство за Комисията.  

Одиторите считат, че все още има предизвикателства, свързани със: 

o допълнителното прецизиране на ролята на инициативата REFIT като 
неразделна част от подхода на Комисията за по-добро регулиране; 

o опростяването на законодателството на ЕС, без увеличаване на 
рисковете, свързани със съответствието и изпълнението; 

o предоставянето на насоки за държавите членки за опростяване 
и избягване на ненужно сложните и/или утежняващи правила; и 

o подобряването на мониторинга и осигуряване на въвеждане и прилагане 
на правото на ЕС. 

22 Комисията „Юнкер“ е намалила значително броя на значимите 
законодателни предложения („приоритетни инициативи“). В своите работни 
програми за периода 2015—2019 г. Комисията е планирала 108 приоритетни 
инициативи, което представлява намаление с 62 % в сравнение с 290-те 
приоритетни инициативи в работните програми за 2010—2014 г. Междувременно 
от 2011 г. до 2017 г. процентът на въвеждане на новите инициативи (т.е. делът на 
предложенията на Комисията, които са приети от ЕП и Съвета) е нараснал 
прогресивно (вж. фигура 6). Като цяло през периода 1999—2019 г. обемът на 
законодателството на ЕС е останал непроменен, като общият брой на приетите от 
ЕП и Съвета регламенти и директиви като цяло съответства на броя отменени или 
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с изтекъл срок на действие закони (вж. приложение IV — „Законодателни 
предложения, прието законодателство, отменени и изтекли законодателни 
актове“, и приложение V — „Законодателно производство по години и по 
области на политиката“). Същевременно средният брой страници законодателни 
текстове на ЕС, приети в рамките на 8-ия период на ЕП (2014—2019 г.), е нараснал 
слабо с 4,4 % спрямо броя им през 7-ия период на ЕП (2009—2014 г.)56. 

Фигура 6 — Планирани са по-малко приоритетни инициативи, 
повечето от които са изпълнени 

 
Забележка: В процента на изпълнение са обхванати частично изпълнени или изцяло изпълнени 
приоритетни инициативи (вж. Европейска комисия, Годишен доклад за дейността за 2018 г. — 
Генерален секретариат, стр. 7). 

Източник: ЕСП въз основа на работните програми на Комисията за периода 2010—2019 г. 
и Годишните доклади за дейността на Комисията за 2013—2018 г. 

23 Основна цел на Комисията „Юнкер“ е да се опрости законодателството на ЕС 
и да се намали тежестта за предприятията и гражданите57. През 2012 г. Комисията 
е представила програма REFIT, а през 2015 г. — и платформа REFIT, като част от 
усилията ѝ да гарантира, че законодателните инструменти на ЕС изпълняват 
предназначението си. Чрез платформата REFIT Комисията е поискала, събрала 
и оценила предложения за това как да се намали тежестта, произтичаща от 
законодателството на ЕС и неговото прилагане в държавите членки58. 
В Специален доклад № 16/2018 относно последващите прегледи одиторите 
отбелязват, че обосновката на програмата REFIT не е ясна, както и критериите, по 
които отделни инициативи са обозначени като „REFIT“. Те също така препоръчват 
на Комисията да не създава впечатлението, че програма REFIT по някакъв начин е 
отделна от стандартния цикъл за по-добро регулиране. В този контекст 

Работна програма на Комисията 2010—2014 г. 2015—2019 г.

Брой на планираните приоритетни инициативи годишно

Процент на изпълнение на планираните приоритетни инициативи
Не е наличен процент на изпълнение

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sg_aar_2018_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sg_aar_2018_final.pdf
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извършеният от Комисията преглед на актуалното състояние потвърждава 
липсата на видимост на програма REFIT59.  

24 Въпреки че одиторите подкрепят изцяло целта на Комисията за опростяване 
на законодателството и намаляване на тежестта, необходимо е да се положат 
усилия, за да може това да се осъществи по подходящ начин. В своето Становище 
№ 6/2018 относно Регламента за общоприложимите разпоредби Сметната палата 
отбелязва случаи, в които опростяването би могло да се окаже за сметка на 
яснотата за бенефициентите и публичните администрации и да отслаби 
съществуващите механизми за постигане на резултати. Одиторите също така 
обръщат внимание на факта, че опростяването следва да се използва по-скоро за 
премахване на ненужни правила или процедури, отколкото само за 
консолидиране на съществуващите правилници. Така например в Становище 
№ 7/2018 относно Общата селскостопанска политика одиторите отбелязват, че не 
е сигурно, че намаляването на броя на регламентите би довело до опростяване, 
тъй като политиката би станала по-сложна в други отношения60. 

25 Сложност в законодателството и тежест за предприятията и гражданите 
могат да възникнат и когато държавите членки прилагат директивите на ЕС. 
Политическите, правните и конституционните споразумения на държавите членки 
се различават значително и това оказва влияние върху начина, по който те 
прилагат на практика правото на ЕС. Между държавите членки има значителни 
различия и по отношение на броя и обхвата на националните мерки за 
изпълнение за дадена директива на ЕС. В своя преглед на практическото 
прилагане на правото на ЕС одиторите отбелязаха връзка между броя на 
националните мерки за изпълнение и броя на започнатите от Комисията61 
производства за установяване на неизпълнение на задължения. Държавите 
членки признават, че националните мерки за изпълнение могат да включват 
изисквания, които надхвърлят изискванията на дадена директива (което често се 
нарича „свръхрегулиране“). Те обаче не са склонни да проучат и идентифицират 
такива случаи в наличната база данни на ЕС62. В този контекст одиторите 
отбелязват, че Междуинституционалното споразумение (МИС) за по-добро 
законотворчество от 2016 г. призовава държавите членки да открият такива 
случаи на допълване или в акта (актовете) за транспониране, или чрез свързани 
с тях документи. Към днешна дата само две държави членки са подали такива 
уведомления в базата данни.  

26 Институциите на ЕС и държавите членки са се споразумели, че когато 
уведомяват Комисията за националните мерки за транспониране, националните 
органи трябва, когато това е оправдано, да представят обяснителни документи, 
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в които да се посочва как са транспонирали директивите в своето 
законодателство63. Одиторите насочиха вниманието към възможностите на 
държавите членки да предоставят повече и по-добри обяснителни документи64 
и Комисията се съгласи, че ще продължи да проучва заедно с държавите членки 
ползите от предоставянето на насоки за изготвяне и представяне на обяснителни 
документи65. В няколко от докладите си одиторите подчертават как 
недостатъците, свързани със систематичното транспониране и прилагане на 
правото на ЕС в държавите членки, са повлияли на изпълнението на политиките 
и програмите на ЕС66.  

27 Трайно големият брой производства за установяване на неизпълнение на 
задължения показва, че навременното и правилно изпълнение и прилагане на 
правото на ЕС в държавите членки продължава да бъде сериозно 
предизвикателство (вж. фигура 7). Това се подчертава и от Европейския 
парламент67.  

Фигура 7 — Брой нови и текущи производства за установяване на 
неизпълнение на задължения 

 
Източник: ЕСП въз основа на годишните доклади на Комисията относно мониторинга върху 
прилагането на правото на Съюза и извлечение от базата данни на Комисията за установяване на 
неизпълнение на задължения (за нови производства за установяване на неизпълнение на 
задължения през периода 2010—2012 г.). 

28 В прегледа на ЕСП от 2018 г. относно прилагането на правото на ЕС 
одиторите анализират естеството на това предизвикателство и приканват 
Комисията да обмисли допълнително засилване на усилията си за наблюдение 
и налагане на правото на ЕС, като, наред с другото: 

o използва бюджета на ЕС, за да помогне за принудителното спазване на 
правото на ЕС от държавите членки68; и 
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o развива утвърдени приоритети и критерии за правоприлагане с оглед 
включването на производствата за установяване на неизпълнение на 
задължения в една цялостна рамка за управление на надзорните дейности. 

Междуинституционално сътрудничество в областта на 
законотворчеството 

Каре 5 

Качеството на законодателството на ЕС до голяма степен зависи от доброто 
междуинституционално сътрудничество. 

В Междуинституционалното споразумение (МИС) за по-добро 
законотворчество, подписано на 13 април 2016 г., ЕП, Съветът и Комисията се 
ангажират със създаването на максимална прозрачност на законодателния 
процес, така че гражданите да запазят доверие в законодателния процес на 
ЕС.  

Част от ангажиментите обаче все още не са изпълнени. 

Одиторите смятат, че все още съществуват предизвикателства за по-
нататъшното подобряване на: 

o оценката на измененията, направени от съзаконодателите 
в законодателните предложения на Комисията по време на процедурата; 
и 

o прозрачността по отношение на някои аспекти на законодателната 
процедура (например „тристранни срещи“ и „лобиране“).  

29 Междуинституционалното споразумение изисква от ЕП и Съвета да 
извършват оценки на въздействието във връзка с техни „съществени“ изменения 
на предложенията на Комисията, когато считат това за подходящо и необходимо 
за законодателния процес69. Не съществува обаче съгласувано определение за 
това какво представлява „съществено“ изменение. Съгласно МИС всяка 
институция може сама да решава дали дадено изменение е „съществено“. 
Съветът все още не е изготвил оценки на своите изменения, а Европейският 
парламент, посредством своята Генерална дирекция за парламентарни 
изследвания (EPRS), е публикувал три такива оценки от 2016 г. досега. Голяма част 
от работата на Генерална дирекция за парламентарни изследвания относно 
оценките на въздействието е свързана с оценяване на качеството на оценките на 
въздействието на Комисията (142 на брой от 2016 г. насам)70. Одиторите считат, 
че все още проблем представлява изпълнението на ангажиментите по МИС, чиято 
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крайна цел е преодоляването на пропуските и припокриванията в дейностите на 
съзаконодателите за оценка на въздействието в подкрепа на вземането на 
решения въз основа на доказателства.  

30 Вече е постигнато значително равнище на прозрачност на законодателния 
процес на ЕС, като гражданите и другите заинтересовани страни могат да 
проследяват напредъка на законодателните предложения, поне до известна 
степен, чрез няколко различни публични уебсайта. Освен това в МИС от 2016 г. 
трите институции се споразумяват да създадат съвместна публична база данни за 
актуалното състояние на всички законодателни документи71. Тази база данни все 
още е в процес на изграждане. Все пак, както е предвидено в МИС, през 
декември 2017 г. е създаден съвместен регистър на делегираните актове72. Той 
дава на гражданите достъп до различни етапи от жизнения цикъл на 
делегираните актове73. 

31 Комисията счита, че въпросите, свързани с тристранните срещи и публичния 
регистър за „представители на интереси“, не са включени в по-доброто 
регулиране като рамка за събиране на фактически данни за вземането на 
решения. При проверката на фактическите данни, свързани с прегледа на 
Комисията, обаче, забелязахме опасения на заинтересованите страни74 относно 
липсата на прозрачност в преговорите между ЕП, Съвета и Комисията по 
законодателни текстове, когато те бъдат приети (т.е. „заседания в рамките на 
триалога“75). През 2016 г. Европейският омбудсман призовава за публикуване на 
графика на тристранните срещи, на обобщения дневен ред на заседанията и на 
последващите версии на „документа с четири колони“, в който се съдържат 
първоначалните позиции на трите институции и компромисният текст, който се 
променя по време на обсъждането76. Достъпът до последващите версии на такъв 
документ с четири колони би предоставил възможност на обществеността да 
проследи по-добре създаването на окончателния текст. В своя отговор до 
Омбудсмана Комисията потвърждава, че няма възражения срещу публикуването 
на тази информация77. За това обаче ще е необходимо съгласието и на двата 
съзаконодателни органа. 

32 През 2018 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постановява, че не може да се 
допусне никаква обща презумпция за неоповестяване на такива предварителни 
компромисни текстове78. Решението на съда означава, че тази информация по 
принцип следва да бъде достъпна за обществеността79. Понастоящем обаче 
„документите с четири колони“ не се публикуват редовно. Публикуването на 
такава информация относно измененията на законодателното предложение на 
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Комисията от страна на ЕП и Съвета би спомогнало за засилване на отговорността 
за публично отчитане за взетите решения. 

33 Одиторите отбелязват също, че от 2011 г. ЕП и Европейската комисия 
ръководят съвместно публичен регистър за „представители на интереси“ (т.е. 
лобисти) и че от 2014 г. Съветът е наблюдател по настоящата схема80. На 28 
септември 2016 г. Комисията е представила предложението си за ново 
междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за 
прозрачност, който да обхваща Европейския парламент, Съвета и Комисията. 
Предложението цели да се укрепи рамката за работа с лобисти и срещите с тях да 
се провеждат само след тяхната регистрация. Все още не е постигнато 
окончателно споразумение по предложението за задължителен 
междуинституционален регистър за прозрачност81. 
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Заключителни бележки относно пътя 
напред 
34 Комисията направи преглед на начина, по който функционират различните 
инструменти и процеси за по-добро регулиране, извлече поуки и очерта 
възможностите за по-нататъшно подобрение. Въз основа на предишни одитни 
резултати и прегледаната информация, Сметната палата установи следните 
основни предизвикателства за Комисията и съзаконодателите на ЕС и за 
държавите членки, свързани с постигането на целите за по-добро регулиране 
в бъдеще: 

o да се направи необходимото политиките и законодателните инициативи на 
ЕС да бъдат обхванати в достатъчна степен от висококачествени консултации, 
последващи оценки и оценка на въздействието; 

o да се направи необходимото законодателните предложения да предвиждат 
събирането на достатъчно доказателства в подкрепа на ефективния 
мониторинг и оценка;  

o по-нататъшно опростяване на законодателството на ЕС и наблюдение на 
неговото въвеждане в действие и прилагане в държавите членки; както и 

o подобряване на прозрачността на законодателния процес за гражданите 
и другите заинтересовани страни. 
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Приложения 

Приложение I — Преглед на фазите на цикъла на 
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Приложение II — Виждания на основните заинтересовани 
страни относно различните инструменти за по-добро 
регулиране 
Таблицата по-долу показва консолидираното становище на Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
практическото функциониране на различните инструменти за по-добро 
регулиране и как те допринасят за постигане на целите за по-добро 
законотворчество на ЕС. Отговорът на Европейския парламент не можеше да 
бъде включен, тъй като беше представен в различен формат, а Съветът не прие 
поканата за участие. 

 
Да, напълно 

удовлетворен 
(а) съм 

Да, 
удовлетворен 

(а) съм 

Не съм нито 
удовлетворен 

(а), нито 
неудовлетворен 

(а) 

Не съм 
удовлетворен 

(а) 

Не, крайно 
неудовлетворен 

(а) съм 

Отваряне на процеса на изготвяне на политики 

Инициативи за планиране 
и политическо валидиране    X  

Възможности за обратна връзка (по 
отношение на пътни карти 
и първоначални оценки на 
въздействието) 

  X   

Консултации със заинтересованите 
страни (обществени консултации)   X  

Принос към портала за 
законотворчество „Споделете 
мнението си“ 

 X   

По-добри инструменти за по-добри политики 

Оценки на въздействието   X  

Последващи оценки  X    

Комитет за регулаторен контрол  X    

Принцип на субсидиарност 
и пропорционалност   X   

Транспониране и въвеждане на 
правото на ЕС в държавите членки   X   

Съществуващото законодателство следва да продължи да изпълнява предназначението си 

Програма REFIT    X   

Платформа Refit    X  
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По-доброто регулиране като общо усилие 

Междуинституционално 
споразумение за по-добро 
законотворчество 

  X   

Мониторинг върху прилагането на 
правото на ЕС   X   

Забележка: Крайната стойност по категории се основава на получените становища 
(средноаритметична стойност по скала от 5 точки). От изчислението са изключени случаите, 
в които не е дадено становище.  
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Приложение III — Експерти, с които са проведени 
консултации във връзка с настоящия преглед 

Име Длъжност Организация 

Christiane Arndt-Bascle  
Ръководител на програма 
в дирекция „Публично 
управление“ ОИСР 

Benjamin Gerloff Анализатор в дирекция 
„Публично управление“ 

Leila Kostiainen 

Председател на Финландския 
съвет за анализ на 
регулаторното въздействие 
и председател на 
RegWatchEurope 

Финландски съвет за 
анализ на регулаторното 
въздействие и 
RegWatchEurope 

Wim Marneffe 

Доцент във Факултета по 
бизнес икономика 
и ръководител на 
изследователската група 
„Икономика и публична 
политика“ 

Hasselt University  

Димитър Тошков 

Доцент в Института по 
публична администрация, 
Факултет по управление 
и глобални въпроси 

Leiden University  
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Приложение IV — Законодателни предложения, прието законодателство, отменено 
законодателство и законодателство с изтекъл срок на действие 

Година  
(*) 

Законодателни предложения на Комисията  
Законодателни 
предложения, 

оттеглени от Комисията 
Приети законодателни актове 

Отмяна и изтичане на срока на действие на 
законодателните актове 

Разлика между приети 
и отменени законодателни 

актове или такива с изтекъл срок 
на действие 

 

Обикновена 
законодателна 
процедура (1) 

Специална 
законодателна 
процедура (2) 

ОБЩО 

Регламенти и директиви (3) 
Обикновена 
законодателна 
процедура (4) 

Специална 
законодателна 
процедура (5) 

ОБЩО 

Обикновена 
законодателна 
процедура (6) 

Специална 
законодателна 
процедура (7) 

ОБЩО ОБЩО 

Регламенти 
и директиви на ЕП 
и на Съвета  

Регламенти 
и директиви на 
Съвета 

Регламенти и директиви на 
ЕП и на Съвета  

Регламенти 
и директиви на ЕП 
и на Съвета  

Регламенти 
и директиви на 
Съвета 

Регламенти 
и директиви на ЕП 
и на Съвета  

Регламенти 
и директиви на 
Съвета 

1999 г. 36 175 211 0 28 195 223 2 335 337 -114 

2000 г. 84 204 288 11 55 204 259 7 249 256 3 

2001 г. 70 155 225 6 57 170 227 2 201 203 24 

2002 г. 65 176 241 12 72 162 234 8 187 195 39 

2003 г. 94 177 271 3 79 185 264 9 118 127 137 

2004 г. 65 187 252 119 78 206 284 7 132 139 145 

2005 г. 71 146 217 3 45 128 173 3 240 243 -70 

2006 г. 101 212 313 33 83 200 283 26 227 253 30 

2007 г. 91 142 233 4 40 140 180 7 168 175 5 

2008 г. 110 149 259 15 100 159 259 10 278 288 -29 

2009 г. 56 94 150 11 138 124 262 50 309 359 -97 

2010 г. 98 10 108 20 49 27 76 35 148 183 -107 
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2011 г. 157 20 177 14 71 40 111 17 166 183 -72

2012 г. 84 7 91 12 63 35 98 18 68 86 12 

2013 г. 119 9 128 7 102 27 129 82 129 211 -82

2014 г. 68 1 69 48 134 62 196 32 72 104 92 

2015 г. 48 4 52 47 56 67 123 60 134 194 -71

2016 г. 108 20 128 6 69 53 122 45 115 160 -38

2017 г. 75 8 83 8 66 65 131 20 25 45 86 

2018 г. 128 18 146 10 67 79 146 40 39 79 67 

2019 г. 
(**) 16 3 19 6 97 31 128 28 65 93 35 

Общо 1 744 1 917 3 661 395 1 549 2 359 3 908 508 3 405 3 913 -5

* 1 януари — 31 декември 
** 1 януари — 18 септември 
(1) Поправките и изменените предложения не са включени. Предложенията за актовете за изпълнение на Съвета са включени. Предложения, които не съдържат метаданни за вида на процедурата; те също са изключени.
(2) Поправките и изменените предложения са изключени. Незаконодателната процедура и обикновената законодателна процедура (COD) са изключени. Предложенията за актове за изпълнение на Съвета са включени.
(3) Поправките и изменените предложения са изключени. Незаконодателната процедура е изключена.
(4) Поправките са изключени.
(5) Поправките са изключени. Незаконодателната процедура и обикновената законодателна процедура (COD) са изключени. Включва регламенти и директиви на Съвета (в т.ч. актове за изпълнение).
(6) Поправките са изключени.
(7) Поправките са изключени. Включва регламенти и директиви на Съвета (в т.ч. актове за изпълнение). Незаконодателната процедура е изключена.

Източник: Служба за публикации.
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Приложение V — Законодателни актове по години и по 
области на политика 

Забележка: Данните включват директиви, регламенти и решения по обикновената законодателна процедура, специалната 
законодателна процедура и незаконодателната процедура. Включени са също поправки и изменени актове, както и актове 
за изпълнение и делегирани актове. 

Източник: Извадка от EUR-Lex, направена от Европейската сметна палата, въз основа на работата на Д. Тошков, (2019 т.) 
„Законодателна производителност на ЕС, 2004—2019 г.“, онлайн презентация, достъпна на адрес: 
http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html. 
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Акроними и съкращения 
ЕИСК: Европейски икономически и социален комитет 

EП: Европейски парламент 

КР: Комитет на регионите 

КРК: Комитет за регулаторен контрол 

ОИСР: Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

ПДР: По-добро регулиране 

CWP: Работна програма на Комисията 

EPRS: Служба на ЕП за парламентарни изследвания 

REFIT: Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка 
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Речник 
Акт за изпълнение: Правно обвързващ акт, в който се определят мерки, условия 
и процедури за гарантиране на еднаквото прилагане на правото на ЕС във всички 
държави членки. 

Вътрешноведомствена консултация: Процедура, при която дадена генерална 
дирекция официално иска становища по дадено предложение или проект от 
други заинтересовани генерални дирекции. 

Делегиран акт: Незаконодателен акт, приет от Комисията въз основа на 
правомощия, делегирани ѝ със законодателен акт, който допълва или изменя 
определени несъществени елементи от този законодателен акт. 

Консултация: Процес на събиране на информация, вкл. обратна информация, 
съвети или доказателства от друг орган, експерти или заинтересовани страни. 

Обикновена законодателна процедура: Приемане на регламент, директива или 
решение съвместно от Европейския парламент и от Съвета по предложение на 
Комисията. 

Оценка на въздействието: Подробен анализ на даден проблем, включително 
неговите първопричини, необходимостта от действия на ЕС и предимствата 
и недостатъците на възможните решения. 

По-добро регулиране: Набор от принципи за разработване на политики 
и законодателство на ЕС по прозрачен и основан на доказателства начин 
с участието на гражданите и заинтересованите страни, обхващащ целия цикъл на 
политиката от разработването до въвеждането, както и оценка и евентуално 
преразглеждане. 

Последващ преглед: Инструмент на политиката, резултатът от който е документ 
или набор от документи,съдържащи ретроспективен преглед на един или на 
всички аспекти на дадена регулаторна интервенция на ЕС (с един или повече 
законодателни актове), със или без елементи на оценка. 

Последваща оценка: Основана на доказателства оценка, извършвана от 
Комисията или от нейно име, относно степента, в която действията на ЕС показват 
ефективност, ефикасност, съобразеност с нуждите и постигане на европейска 
добавена стойност. 
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Предварителна оценка: Предварителните оценки, подпомагащи подготвянето на 
програмите и дейностите, се основават на данни за резултатите от изпълнението 
на съответните програми или дейности и набелязват и анализират подлежащи на 
решаване проблеми, добавената стойност на участието на Съюза, целите, 
очакваните последици от различните варианти и мерките за мониторинг 
и оценка. За основни програми или дейности, за които се очаква да окажат 
значително икономическо, екологично или социално въздействие, 
предварителната оценка може да бъде под формата на оценка на въздействието. 

Проверка за пригодност: Цялостна оценка на група действия, свързани по 
някакъв начин (обикновено чрез общ набор от цели), за да се установят и измерят 
в количествено отношение евентуалните взаимодействия или неефективност 
между действията и тяхното кумулативно въздействие по отношение на 
разходите и ползите. 

Първа оценка на въздействието: Дефинирана от ОИСР като систематичен процес 
на идентифициране и количествено определяне на ползите и разходите, които 
могат да бъдат породени от регулаторни или нерегулаторни варианти за дадена 
политика. 

Първоначална оценка на въздействието: Първо описание на даден проблем 
и възможните варианти на политика за справяне с него, заедно с преглед на 
различните планирани етапи за разработване на инициативата, включително 
всяка разработка, свързана с оценката на въздействието, и консултация със 
заинтересованите страни. 

Пътна карта: Предварителен план, в който се определят необходимите за 
постигане на определена цел стъпки. 

Работен документ на службите: Необвързващ документ, в който дадена служба 
на Комисията излага позицията си по даден въпрос на политиката. 

Свръхрегулиране: Практика, според която националните правителства, които 
транспонират директива на ЕС, определят правила или регулаторни изисквания, 
надхвърлящи необходимото за спазване на изискванията на тази директива. 

Транспониране: Процес, при който държавите — членки на ЕС, включват 
директивите на ЕС в националното законодателство. 

Тристранни срещи: Тристранни срещи във връзка със законодателни 
предложения между представители на Парламента, Съвета и Комисията. 
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REFIT: Програма на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната 
рамка, в която се прави преглед на съществуващото законодателство и мерките, 
с които се осигурява постигане на очакваните резултати при минимални разходи 
и регулаторна тежест. 
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Екип на ЕСП 
Настоящият преглед беше изготвен от Одитен състав V с ръководител 
Tony Murphy — член на Сметната палата. Този състав е специализиран в областта 
на финансирането и административното управление на Съюза. 

Прегледът беше ръководен от члена на ЕСП Pietro Russo със съдействието на 
Chiara Cipriani — ръководител на неговия кабинет, и Benjamin Jakob — аташе 
в кабинета; Alberto Gasperoni — главен ръководител; 
Michael Spang — ръководител на задача; Attila Horvay-Kovacs, 
Tomasz Plebanowicz — одитори. Изготвянето на прегледа беше подпомогнато от 
Zsolt Varga — анализ на данни, Alexandra Mazilu и 
Jesús Nieto Muñoz — визуализация, и Fiona Urquhart — езикова подкрепа. 
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