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F priedas. Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonės ir rezultatai siekiant administracinės naštos mažinimo
Metai

Priemonės

Rezultatai

ES

LT

1

2

3

2002

Veiksmų planas
,,Reguliavimo
aplinkos supaprastinimas ir tobulinimas“

Šiame plane buvo numatyti veiksmai,
kurie sudaro sąlygas optimizuoti reguliuojančių institucijų veiklą: nustatyti
minimalūs standartai konsultavimo
veikloms; apibrėžtas Europos Komisijos vidinis tinklas; parengtos gairės
bendradarbiavimui tarp institucijų; nustatomi limitai reguliavimo reikalavimams.

2005

Reglamentavimo aplinkos
paprastinimo
strategija

Strategijoje pabrėžiama, kad
smulkioms ir vidutinėms įmonėms turi
būti nustatyti aiškūs reikalavimai būtiniems reguliavimo veiksmams ir
pateikiami ūkio subjektams suprantamu
būdu; suintensyvintas bendradarbiavimas tarp institucijų; vykdomi informacinių sistemų diegimo ir populiarinimo veiksmai.

2006

Reglamentavimo
paprastinimo
strategijos efektyvumo įvertinimo ir strategijos vykdymo
apžvalga

2007

Administracinės
naštos mažinimo
Europos Sąjungoje veiksmų
programa

Atliktas tyrimas
„Administracinę
naštą verslui sukuriančių informacinių įsipareigojimų supaprastinimo galimybės
geresnio reglamentavimo kontekste“.

4

Apžvalgoje buvo iškeltas bendras 25
proc. administracinės naštos mažinimo
tikslas; nustatytos prioritetines kryptys
ES ir nacionaliniu lygiu.
Atlikus tyrimą, pasiūlyta atsisakyti informacinių įsipareigojimų ūkio subjektams ir siūloma efektyvinti komunikaciją naudojant naujausias informacines
technologijas, sudaryti galimybę teikti
informaciją internetu elektroninių
formų bei elektroninių pranešimų būdu.
Įvardijami bendrieji administracinės
naštos mažinimo principai: sumažinti
ataskaitų teikimo dažnumą; teikti informaciją vieną kartą, tuo pačiu kanalu;
teikti informaciją elektroniniu būdu;
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3

Rezultatai
4
sumažinti informacijos teikimo reikalavimus mažiau rizikingoms įmonėms.

2008

Patvirtinta
„Geresnio reglamentavimo
programa“.

Patvirtinti uždaviniai: 1. Sukurti geresnio reglamentavimo politiką ir skleisti
visuomenei informaciją apie geresnį reglamentavimą. 2. Formuoti vientisą
geresnio reglamentavimo politiką, gerinti teisinio reglamentavimo kokybę ir
efektyvumą: kurti ir naudoti kompleksines priemones, užtikrinti teisės
aktų stebėseną. 3. Mažinti administracinę naštą ir nepagrįstas teisės aktų
reikalavimų vykdymo sąnaudas.

2009

Nutarimas Dėl
nacionalinės administracinės
naštos verslui
mažinimo prioritetinėse srityse
rodiklio nustatymo;

Šiame nutarime numatytas tikslas sumažinti naštą verslui 30 proc. iki 2011
metų. Atkreiptinas dėmesys, kad 2006
metais EK nustatė 25 proc. mažinimo
tikslą.

Nutarimas Dėl
geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo, 2009 metų
priemonių plano
patvirtinimo.

Numatytos konkrečios priemonės,
įvykdymo terminai Geresnio reglamentavimo programoje numatytiems uždaviniams pasiekti.

2010

2011

Komunikatas
„Sumanus reguliavimas Europos Sąjungoje“

Komunikate nustatoma, kad kiekviena
valstybė narė turi imtis iniciatyvos, taikydama sumanaus reguliavimo
principus.
UAB „Deloite“
ataskaita
„Nacionalinės
administracinės
naštos verslui
prioritetinėse
srityse vertinimas“.

Įvertinus administracinės naštos verslui
finansinę išraišką nustatyta, kad buvo
pasiektas 4,1 proc. naštos sumažinimas
iš tiksle nustatyto 30 proc.
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Priemonės

Rezultatai

ES

LT

2

3

4

Patvirtinta „Administracinės
naštos ūkio subjektams nustatymo“
metodika”.

Šia metodika sukurtas mechanizmas,
leidžiantis atlikti prevenciją dėl naujos
administracinės naštos atsiradimo;
apibrėžti reikalavimai naujiems ar
keičiamiems teisės aktams, nuo kurių
priklauso informaciniai įsipareigojimai
ūkio subjektams.

