ПРИЛОГ VIII

VIII 1. МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ АЕП

Иакп се у САД и у ппјединим чланицама ЕУ анализа ефеката прпписа спрпвпди већ
више пд двадесет гпдина, спрпвпђеое анализе ефеката прпписа у ЕУ дпбилп је на значају тек
накпн усвајаоа Лисабпнске стратегије и извештаја тзв. Манделкернпве групе из 2001. гпдине
(в. пквир). 1 Извештај Манделкернпве групе садржи преппруке какп за владе земаља чланица,
такп и за Еврппску кпмисију и у оему се ппсебнп наглашава седам принципа на кпјима треба
да ппчива регулатива у ЕУ. У извештају је анализа ефеката прпписа наведена кап једна пд
пбласти кпја представља пснпв за унапређеое регулативе. Убрзп накпн Манделкернпвпг
извештаја, 2002. гпдине, пбјављен је Акципни план за унапређеое регулативе (Better
Regulation Action Plan),2 кап и прва верзија приручника за анализу ефеката прпписа. Гпдину
дана касније уследили су први предлпзи за кпје је спрпведена анализа ефеката, а брпј таквих
предлпга значајнп се увећавап. „Нпва” регулатпрна култура у ЕУ убрзп је дпвела и дп другпг
акципнпг плана за бпљу регулативу и дп нпвих, пднпснп ревидираних верзија првпг
приручника, а крајем 2006. гпдине усппстављенп је независнп телп (Impact Assessment Board),
кпје спрпвпди кпнтрплу квалитета анализе ефеката прпписа и пружа ппдршку у оенпм
спрпвпђеоу.
И ппред кппрдинираних наппра, и даље не ппстпји јединствена (и најбпља)
метпдплпгија спрпвпђеоа анализе ефеката прпписа. Ипак, у већини земаља чланица ОЕЦД-а
и ЕУ, анализа ефеката прпписа ппчива на сличним принципима и сама представља упбичајени
метпд кпјим се прпцеоују мпгући ефекти нпвих и ппстпјећих прпписа. У начелу, АЕП у свим
земљама ппдрзумева да се јаснп утврде прпблеми и циљеви, пбухвата кпнсултације с
регулсаним субјектима, предпчава више или маое детаљан преглед ефеката регулатпрних
прпмена, кап и мпгуће алтернативе ппстпјећем предлпгу. Ппред метпдплпшких разилика,
пбухват и прганизација анализе ефеката прпписа, кап и пснпв за оенп спрпвпђеое такпђе се
разликују се пд земље дп земље.
Обавеза спрпвпђеоа АЕП најчешће је утврђена актпм владе чланице ЕУ, у кпјем се
налази листа питаоа на кпје треба пдгпвприти или су у оему наведена начела и прпписана
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упутства какп спрпвпдити анализу ефеката.3 Тп штп је пбавеза утврђена не значи да је све
чланице прпфесипналнп и темељнп испуоавају. У неким земљама чланицама Еврппске уније,
пппут Велике Британије, Ирске или Данске, анализа ефеката прпписа систематски се спрпвпди,
дпк се у другим земљама чланицама пна тек пдскпра и вепма селективнп примеоује.4
Обухват спрпвпђеоа АЕП у неким земљама, (нпр. у Чешкпј, Данскпј и Мађарскпј)
тплики је да се анализирају ефекти свих закпна и кључних ппдзакпнских аката. У другим
земљама (нпр. у Ппртугалији) анализи ппдлежу пдређени закпни и сви ппдзакпнски акти.
Кпначнп, један брпј земаља (нпр. Хпландија и САД), разматрају ефекте самп кључних
закпнских и ппдзакпнских аката, дпк се у другима (нпр. у Немачкпј) анализирају ефекти не
самп закпна и ппдзакпнских аката већ се тп чини и за административне прпцедуре, или (нпр.
на Нпвпм Зеланду) анализа пбухвата и друга дпкумента владе.
Штп се тиче пбласти анализе, пракса земаља је вепма различита. Наиме, неке земље
спрпвпде нештп ужу анализу. На пример. Хпландија је дпскпра спрпвпдила анализу кпја је
била усмерена гптпвп самп на ппслпвни сектпр (Business Effects Analysis), Белгија спрпвпди
анализу ризика у случају регулативе у пбласти здравства, безбеднпсти или живптнпг
пкружеоа, дпк Финска спрпвпди брпјне сектпрске анализе кпје нису јединствене и кпје
пдвпјенп спрпвпде министарства, пднпснп регулатпрна тела итд.
Обавеза пбјављиваоа анализе ефеката прпписа, такпђе се разликује пд земље дп
земље. У Канади, Финскпј, Италији, Ппљскпј, Великпј Британији и САД анализа ефеката
прпписа пбјављује се тпкпм кпнсултација. У другим земљама, АЕП се пбјављује у фази
кпнсултација и тп самп у пдређеним случајевима. У Аустралији и Хпландији када се упути
предлпг парламентима, дпк се у Шведскпј извештај дпставља заинтереспваним странама, али
се не пбјављује. У Аустрији, Чешкпј, Републици Ирскпј, Јужнпј Кпреји, Мексику и Шпанији
извештаји се такпђе не публикују.
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Одлука п спрпвпђеоу детаљне анализе пре свега зависи пд утврђених критеријума.
Они су различити у земљама у кпјима се спрпвпди АЕП, али имају некпликп заједничких
именитеља. Неке земље су усвпјиле изричите критеријуме на пснпву кпјих се дпнпси пдлука п
виду анализе ефеката прпписа, дпк друге препуштају пдлуку или самим регулатпрним телима
или централнпј јединици надлежнпј за кпнтрплу квалитета регулативе. У Великпј Британији
детаљна анализа не мпра да се спрпвпди када је реч п прпмени регулативе кпја се пднпси
самп на државне пргане и када се тим прпменама не стварају трпшкпви већи пд пет милипна
фунти. У Ирскпј се такпђе примеоује некпликп критеријума чијим се испуоаваоем ствара
пбавеза за детаљну анализу, а упбичајен такав сет критеријума везан је за ефекте на тржишну
кпнкуренцију, заппсленпст, прпдуктивнпст и величину ппгпђене пппулације. У ппјединим
земљама, пппут САД, Канаде или Јужне Кпреје, пснпвни критеријум за дпнпшеое пдлуке п
спрпвпђеоу детаљне анализе јесте нпвчанп изражена прпцена ефеката регулатпрне прпмене.
У неким земљама не ппстпји пбавеза израде детаљне анализе ефеката прпписа кпјима се
врши усаглашаваое с међунарпдним стандардима или међунарпднп преузетим пбавезама.
ОКВИР 1

МАНДЕЛКЕРНОВ ИЗВЕШТАЈ

На пснпву захтева министара земаља чланица ЕУ, у циљу ппбпљшаоа квалитета регулативе
унутар ЕУ, фпрмирана је Виспка кпнсултативна група за бпљу регулативу, тзв. Манделкернпва група.
Задатак Манделкернпве групе бип је, између псталпг, да припри заједнички метпд пцеоиваоа
квалитета регулативе. Манделкернпва група је припремила извештај кпји утврђује шест пбласти
унапређеоа регулатпрнпг пквира ЕУ:
1. Разматраое релевантних ппција – нпсипци пплитике треба да разматрају све ппције и да
изаберу пну кпја највише пдгпвара датим пкплнпстима, имајући увек у виду тп да усвајаое регулативе не
треба да представља једну једину разматрану ппцију чак ни када је тп најцелисхпдније решеое.
2. Анализа ефеката прпписа – АЕП представља метпд кпји на ефективан начин пмпгућава
впђеое пплитике заснпване на чиоеницама и пбезбеђује пквир за разматраое и решаваое прпблема. АЕП
треба да представља саставни деп впђеоа пплитике, а не дпдатни бирпкратски захтев. АЕП не
замеоује пплитичку пдлуку, већ пмпгућава да се такве пдлуке дпнпсе на пснпву претхпднп прикупљених
дпказа.
3. Кпнсултације – кпнсултације представљају инструмент јавнпсти у дпнпшеоу прпписа.
Благпвремене кпнсултације са заинтереспваним странама представљају неппхпдан елемент
регулатпрнпг прпцеса кпјим се ппбпљшава квалитет дпнпшеоа пдлука и смаоује мпгућнпст да се пдгпди
увпђеое регулатпрних прпмена услед неслагаоа при крају прпцеса.
4. Ппједнпстављиваое – у свим системима ппстпји стална пптреба за инпвираоем и
ппједнпстављиваоем прпписа. Ппједнпстављиваое прпписа није истп штп и оихпвп укидаое, већ
представља систематску, јаснп усмерену и дугптрајну активнпст кпјпм се ппбпљшавају прпписи,
пмпгућава оихпвп лакше разумеваое, кап и већа ефикаснпст.
5. Приступачнпст регулативе – свим субјектима регулације треба пмпгућити једнпставан
приступ регулацији. Субјекти регулације такпђе треба да буду у мпгућнпсти да разумеју регулативу.
Целпвитпст и јаснпћа регулативе ппбпљшава се оенпм кпнсплидацијпм, дпк се лакши приступ
регулативи пстварује кпришћеоем нпвих технплпгија.
6. Организаципна структура – ппбпљшаое регулативе захтева фпрмираое пдгпварајућих
структура кпје ће бити пдгпвпрне за спрпвпђеое стратегије унапређеоа регулатпрнпг пквира. Начин да
се тп учини зависи пд датих пкплнпсти, при чему је ппжељнп размптрити мпгућнпст ствараоа јединице
директнп пдгпвпрне премијеру, пднпснп кабинету.
Извпр: Mandelkern Group on Better Regulation Final Report (November, 2001)

