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Příloha I: Nové iniciativy1
Č.

Cíl politiky

Iniciativy

Zelená dohoda pro Evropu

1

1.

Zelená dohoda pro Evropu

Sdělení o Zelené dohodě pro Evropu (nelegislativní, Q4/2019);
Evropský právní rámec pro klima, jenž zakotví cíl klimatické neutrality do roku 2050 (legislativní, čl. 192 odst. 1
SFEU, Q1/2020);
Evropský klimatický pakt (nelegislativní, Q3/2020)

2.

Financování udržitelné transformace

Investiční plán Zelené dohody pro Evropu (nelegislativní, Q1/2020);
Fond pro spravedlivou transformaci (legislativní, článek 175 SFEU, Q1/2020);
Obnovená strategie pro udržitelné finance (nelegislativní, Q3/2020);
Přezkum směrnice o vykazování nefinančních informací (nelegislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU,
Q4/2020)

3.

Příspěvek Komise ke konferenci COP26 v Plán cílů v oblasti klimatu do roku 2030 (nelegislativní, včetně posouzení dopadů, Q3/2020);
Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (nelegislativní, Q4/2020)
Glasgow
Nová strategie EU v oblasti lesnictví (nelegislativní, Q4/2020)

4.

Udržitelnost potravinových systémů

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (nelegislativní, Q1/2020)

5.

Dekarbonizace energetiky

Strategie pro inteligentní sektorovou integraci (nelegislativní, Q2/2020);
Renovační vlna (nelegislativní, Q3/2020);
Výroba energie z obnovitelných zdrojů na moři (nelegislativní, Q4/2020)

6.

Udržitelná výroba a spotřeba

Nový akční plán pro oběhové hospodářství (nelegislativní, Q1/2020);
Posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU,
Q4/2020)

7.

Ochrana našeho životního prostředí

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (nelegislativní, Q1/2020);
8. akční program pro životní prostředí (legislativní, čl. 192 odst. 3 SFEU, Q2/2020);
Strategie pro udržitelnost chemických látek (nelegislativní, Q3/2020)

Tato příloha obsahuje další informace o iniciativách Komise v rámci jejího pracovního programu, jež jsou k dispozici, a to v souladu s interinstitucionální dohodou o
zdokonalení tvorby právních předpisů. Informace jsou uvedeny v závorkách za popisem každé iniciativy a jsou pouze orientační a v průběhu přípravného procesu se mohou
změnit, zejména s ohledem na výsledek posouzení dopadů.

1

Č.
8.

Cíl politiky
Udržitelná a inteligentní mobilita

Iniciativy
Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu (nelegislativní, Q4/2020)
ReFuelEU Aviation – Udržitelná letecká paliva (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 100 odst. 2 SFEU a/nebo čl.
192 odst. 1 SFEU, Q4/2020);
FuelEU Maritime - Zelený evropský námořní prostor (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 100 odst. 2 SFEU
a/nebo čl. 192 odst. 1 SFEU, Q4/2020)

Evropa připravená na digitální věk
9.

. Evropa připravená na digitální věk

Strategie pro Evropu – Evropa připravená na digitální věk (nelegislativní, Q1/2020);
Akční plán digitálního vzdělávání (aktualizace) (nelegislativní, Q2/2020)

10. Evropský přístup k umělé inteligenci

Bílá kniha o umělé inteligenci (nelegislativní, Q1/2020);
Evropská strategie pro data (nelegislativní, Q1/2020);
Návazná opatření na bílou knihu o umělé inteligenci, včetně v oblasti bezpečnosti, odpovědnosti, základních práv a
údajů (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q4/2020)

11. Digitální služby

Akt o digitálních službách (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q4/2020)

12. Posílení kybernetické bezpečnosti

Přezkum směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů (směrnice NIS) (legislativní, včetně posouzení dopadů,
článek 114 SFEU, Q4/2020)

13. Digitální technologie pro spotřebitele

Jednotné nabíječky pro mobilní telefony a podobná zařízení (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU,
Q3/2020);
Přezkum nařízení o roamingu (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q4/2020)

14. . Nová průmyslová strategie pro Evropu

Průmyslová strategie (nelegislativní, Q1/2020);
Zpráva o překážkách jednotného trhu (nelegislativní, Q1/2020);
Akční plán pro prosazování jednotného trhu (nelegislativní, Q1/2020)
Strategie pro malé a střední podniky (nelegislativní, Q1/2020);
Bílá kniha o nástroji pro zahraniční subvence (nelegislativní, Q2/2020)

15. Balíček týkající se leteckých služeb

Revize letištních poplatků (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 100 odst. 2 SFEU, Q4/2020); Revize poskytování
leteckých služeb (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 100 odst. 2 SFEU, Q4/2020)

16. Směrem k Evropskému výzkumnému prostoru

Sdělení o budoucnosti výzkumu a inovací a Evropském výzkumném prostoru (nelegislativní; Q2/2020);
Sdělení o výzkumných a inovačních misích v rámci programu Horizont (nelegislativní, Q4/2020)

17. Digitální finance

Akční plán pro finanční technologie, včetně strategie o integrovaném trhu plateb v EU (nelegislativní, Q3/2020);
Návrh týkající se kryptoaktiv (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q3/2020);
Zákon o meziodvětvových finančních službách týkající se provozní a kybernetické odolnosti (legislativní, včetně
posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q3/2020)
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Č.

Cíl politiky

Iniciativy

Hospodářství ve prospěch lidí
18. Sociální Evropa

Sociálně silná Evropa pro spravedlivou transformaci (nelegislativní, Q1/2020);
Spravedlivé minimální mzdy pro pracovníky v EU (čl. 153 odst. 1 písm. b), čl. 153 odst. 2 a článek 154 SFEU,
Q1/Q3/2020);
Posílení záruky pro mladé lidi (nelegislativní, Q2/2020);
Evropský systém zajištění v nezaměstnanosti (legislativní, včetně posouzení dopadů, Q4/2020)

19. Správa ekonomických záležitostí

Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí (nelegislativní, Q1/2020)

20. Prohloubení unie kapitálových trhů

Akční plán o unii kapitálových trhů (nelegislativní, Q3/2020);
Přezkum regulačního rámce pro investiční podniky a organizátory trhu (MiFID II a MiFIR), včetně zavedení
konsolidovaných obchodních informací EU (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 53 odst. 1 a čl. 114 odst. 1 SFEU,
Q3/2020);
Přezkum nařízení o referenčních hodnotách (nelegislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 114 odst. 1 SFEU, Q3/2020)

21. Dokončení bankovní unie

Akční plán pro boj proti praní peněz (nelegislativní, Q1/2020);
Přezkum právních předpisů týkajících se kapitálových požadavků (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114
SFEU (CRR) a článek 53 SFEU (CRD), Q2/2020).

22. Efektivní zdanění

Zdanění podniků pro 21. století (nelegislativní, Q2/2020);
Akční plán pro boj proti daňovým únikům a jednoduché a snadné zdanění (legislativní i nelegislativní, včetně
posouzení dopadů, články 113 a 115 SFEU, Q2/2020)

23. Balíček týkající se celní unie

Akční plán o celní unii (nelegislativní, Q2/2020);
Návrh týkající se jednotného celního portálu (legislativní, včetně posouzení dopadů, články 33 a 114 SFEU, Q3/2020)

Silnější Evropa ve světě
24. Mezinárodní spolupráce

Podpis a uzavření dohody mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (legislativní, články 217 a 218
SFEU, Q3/2020)

25. Finanční suverenita

Posílení evropské hospodářské a finanční suverenity (nelegislativní, Q3/2020)

26. Strategie pro Afriku

Směrem ke komplexní strategii s Afrikou (nelegislativní, Q1/2020)

27. Rozšíření

Posílení procesu přistoupení – důvěryhodná perspektiva členství v EU pro západní Balkán (nelegislativní, Q1/2020);
Zintenzívnění naší angažovanosti v zemích západního Balkánu – Příspěvek Komise k summitu EU–západní Balkán
(nelegislativní, Q2/2020)

28. Východní partnerství

Východní partnerství po roce 2020 (nelegislativní; Q1/2020)
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Č.

Cíl politiky

Iniciativy

29. Lidská práva, demokracie a rovnost žen a Akční plán EU pro lidská práva a demokracii (2020–2024) (legislativní i nelegislativní, Q1/2020);
mužů
Akční plán EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen ve vnějších vztazích v období 2021–2025
(nelegislativní, Q4/2020)
30. Reforma WTO

Iniciativa k reformě WTO (nelegislativní, Q4/2020)

Podpora evropského způsobu života
31. Podpora dovedností, vzdělávání a začlenění

Aktualizovaná Agenda dovedností pro Evropu (nelegislativní, Q1/2020);
Dosažení Evropského prostoru vzdělávání (nelegislativní, Q3/2020);
Akční plán o integraci a začlenění (nelegislativní, Q4/2020)

32. Nový pakt o migraci a azylu

Nový pakt o migraci a azylu a související legislativní návrhy (nelegislativní i legislativní, články 78 a 79 SFEU,
Q1/2020)

33. Posílení bezpečnosti Evropy

Nová strategie bezpečnostní Unie (nelegislativní, Q2/2020);
Posílení mandátu Europolu (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 88 SFEU, Q4/2020);
Návrh dodatečných opatření týkajících se ochrany kritické infrastruktury (legislativní, včetně posouzení dopadů,
Q4/2020);
Nová strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi (nelegislativní, Q4/2020);
Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí (nelegislativní, Q2/2020)

34. Ochrana zdraví

Evropský plán boje proti rakovině (nelegislativní, Q4/2020);
Farmaceutická strategie pro Evropu (nelegislativní, Q4/2020)

Nový impuls pro evropskou demokracii
35. Program pro spotřebitele

Nový program pro spotřebitele (nelegislativní, Q4/2020)

36. Řešení dopadu demografických změn

Zpráva o dopadu demografických změn (nelegislativní, Q1/2020);
Zelená kniha o stárnutí (nelegislativní, Q4/2020)

37. Iniciativy v oblasti rovnosti a nediskriminace

Evropská strategie pro rovnost žen a mužů (nelegislativní, Q1/2020) a následná závazná opatření ohledně
transparentnosti v odměňování (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 157 SFEU, Q4/2020);
Strategie pro rovnost LGBTI osob (nelegislativní, Q4/2020);
Rámec EU o strategiích pro rovnost a začleňování Romů po roce 2020 (nelegislativní, Q4/2020)

38. Demokracie

Evropský akční plán pro demokracii (nelegislativní i legislativní, včetně posouzení dopadů, články 224 a 114 SFEU,
Q4/2020)

39. Budoucnost Evropy

Plánování konference o budoucnosti Evropy (nelegislativní, Q1/2020)
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Č.

Cíl politiky

Iniciativy

40. Právní stát

Výroční zpráva o stavu právního státu za rok 2020 (nelegislativní, Q3/2020)

41. Základní práva

Nová strategie pro provádění Listiny základních práv (nelegislativní, Q4/2020);
Strategie EU v oblasti práv obětí (nelegislativní, Q2/2020);
Zpráva o uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (nelegislativní, Q2/2020);
Sladění příslušných pravidel Unie v oblasti prosazování práva s ohledem na ochranu údajů (nelegislativní, Q2/2020)

42. Zlepšování právní úpravy

Sdělení o zlepšování právní úpravy (nelegislativní, Q2/2020)

43. Výhled

Výroční výhledová zpráva 2020 (nelegislativní, Q2/2020)
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Příloha II: Iniciativy REFIT2

Č.

Název

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení
pro hodnocení a kontroly účelnosti)

Zelená dohoda pro Evropu
1.

Hodnocení obchodních norem EU (obsažených v Hodnocení obchodních norem pomůže posoudit soudržnost mezi různými právními předpisy a rovněž identifikovat
nařízení o jednotné společné organizaci trhů, potenciál pro zjednodušení. Výsledky hodnocení by mohly sloužit jako základ úvah o potřebě regulačních změn
„snídaňových směrnicích“ a sekundárním právu týkajících se obchodních norem.
společné organizace trhů)

2.

Hodnocení zeměpisných označení a zaručených Hodnocení zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit pomůže posoudit soudržnost mezi různými
právními předpisy právního rámce pro režimy jakosti v EU a poskytne příležitost zvážit potřebu jeho zlepšení
tradičních specialit, které jsou v EU chráněny
(modernizace, zjednodušení a zefektivnění). Jeho výsledky by mohly sloužit jako základ úvah o potřebě regulačních
změn týkajících se režimů jakosti v EU.

3.

Revize pokynů k některým opatřením státní
podpory v souvislosti se systémem obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů po
roce 2020

4.

Revize nařízení o transevropských energetických Tato iniciativa zajistí, aby nařízení TEN-E bylo plně v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a dlouhodobými cíli
Unie v oblasti dekarbonizace a zároveň přispívalo k integraci odvětví a trhu, bezpečnosti dodávek a hospodářské
sítích (TEN-E)
soutěži. (legislativní, včetně posouzení dopadů, články 170-171 SFEU, Q4/2020)

5.

Hodnocení směrnice 2011/65/EU o omezení Hodnocení směrnice ROHS posoudí její účinnost a účelnost, pokud jde o postup pro schvalování látek podléhajících
používání některých nebezpečných látek v omezení a udělování výjimek z omezení. Rovněž posoudí její soudržnost s ostatními právními předpisy EU a její
elektrických
a
elektronických
zařízeních význam pro tyto právní předpisy, a to zejména s ohledem na hodnocení směrnice REACH a směrnice o ekodesignu.
(směrnice RoHS)

6.

Hodnocení směrnice 2000/53/EU o vozidlech s Hodnocení směrnice ELV posoudí její účinnost, účelnost, soudržnost s ostatními právními předpisy a její význam s
ohledem na širší cíle politiky v oblasti oběhového hospodářství, plastů, účinného využívání zdrojů, surovin atd.
ukončenou životností (směrnice ELV)

7.

Hodnocení směrnice 2010/75/EU o průmyslových Hodnocení směrnice IED posoudí její účinnost, účelnost, přidanou hodnotu EU, soudržnost s ostatními právními
předpisy a její význam pro řešení významných (agro) průmyslových zdrojů znečištění ovzduší, vody a půdy.
emisích (IED)

2

Členské státy mohou některým energeticky náročným uživatelům kompenzovat část vyšších nákladů na elektřinu
vyplývajících ze systému EU pro obchodování s emisemi. Cílem takové kompenzace je minimalizovat riziko úniku
uhlíku, které se projeví, když náklady na emise způsobí přemístění z EU do třetích zemí bez srovnatelných omezení.
Stávající pravidla umožňující kompenzaci budou revidována, aby se zajistilo, že budou přizpůsobena novému systému
obchodování s emisemi na období 2021–2030. (nelegislativní, včetně posouzení dopadů, Q4/2020)

V této příloze uvádíme nejdůležitější plánované revize, hodnocení a kontroly účelnosti, včetně hodnocení v návaznosti na stanoviska platformy REFIT, které Komise provede.
Budou dokončeny do konce roku 2020.
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Č.

Název

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení
pro hodnocení a kontroly účelnosti)

8.

Kontrola účelnosti pravidel EU pro boj proti Kontrola účelnosti posoudí u obou nařízení účinnost, účelnost, soudržnost, relevanci a přidanou hodnotu EU, pokud jde
nezákonné těžbě dřeva (nařízení EU o dřevu, o jejich příspěvek k boji proti nezákonné těžbě dřeva na celosvětové úrovni. Poznatky získané z kontroly účelnosti
nařízení (EU) č. 995/2010 a nařízení (ES) budou užitečné pro posouzení opatření na straně poptávky v případě jiných komodit.
č. 2173/2005 o režimu EU FLEGT)

9.

Revize směrnice EU o bateriích

10.

Kontrola
účelnosti
příslušných
právních Endokrinní disruptory jsou látky, které mění fungování endokrinního (hormonálního) systému a nepříznivě ovlivňují
předpisů EU týkajících se endokrinních zdraví lidí a zvířat. Na tyto látky se vztahuje řada opatření EU. Kontrola účelnosti posoudí, zda tato opatření plní
celkový cíl ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Posoudí soudržnost, účinnost, účelnost, význam a přidanou
disruptorů
hodnotu právních předpisů EU s důrazem na soudržnost napříč acquis EU v oblasti chemických látek.

11.

Revize nařízení o obchodních normách vztahující Revize zjednoduší právní uspořádání: jedno nařízení (EU) nahradí tři nařízení, která se v současné době vztahují na
produkty akvakultury, transparentnost a informovanost spotřebitelů. (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 43
se na produkty rybolovu a akvakultury v EU
SFEU, společná rybářská politika, Q4/2020)

12.

Hodnocení nařízení 913/2010 o evropské
železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní
dopravu
(nařízení o koridorech pro železniční nákladní
dopravu)

Zvýšení nákladní dopravy po železnici je klíčovým prvkem politiky EU v oblasti snižování emisí CO2 , ale potýká se s
obtížemi. Cílem nařízení o koridorech pro železniční nákladní dopravu je zlepšit spolupráci a koordinaci v rámci
několika koridorů s mimořádným potenciálem pro rozvoj mezinárodní železniční nákladní dopravy.
Nařízení (EU) 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu vstoupilo v platnost v
roce 2010 a určilo devět koridorů pro železniční nákladní dopravu, přičemž později byly přidány další dva koridory.
Cílem tohoto hodnocení je poskytnout úplný přehled o provádění nařízení, jakož i posouzení jeho dopadů. Bude
užitečné určit, jaká další opatření na úrovni EU je třeba přijmout na podporu železniční nákladní dopravy.

13.

Hodnocení směrnice 2009/128/ES o udržitelném
používání pesticidů

Toto hodnocení se zaměří mimo jiné na pokrok dosažený směrnicí při snižování závislosti na pesticidech a při podpoře
zavádění nízkorizikových a nechemických alternativ pesticidů. Rovněž bude zvážen potenciál zjednodušení, například
pokud jde o pravidla pro kontrolu zařízení pro aplikaci pesticidů a nová pravidla týkající se úředních kontrol.

14.

Hodnocení strategie EU v oblasti dobrých
životních podmínek zvířat (2012–2015)

Toto hodnocení se bude zabývat tím, do jaké míry strategie EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat přispěla ke
zjednodušení rámce EU pro dobré životní podmínky zvířat, a zbývajícím prostorem pro zjednodušení, a to s ohledem
na vývoj potřeb v této oblasti.

Dle závěrů zpráv o hodnocení/provádění směrnice o bateriích by cílem revize mělo být lepší zohlednění oběhového
hospodářství, zlepšení udržitelnosti a udržení kroku s technologickým vývojem. To se rovněž předpokládá ve
strategickém akčním plánu pro baterie. V návaznosti na závěry zpráv o směrnici bude směrnice změněna
prostřednictvím iniciativy nebo bude vypracován návrh nového nařízení, kterým se směrnice zrušuje, a to zejména za
účelem zahrnutí požadavků týkajících se životnosti a udržitelnosti. (legislativní, včetně posouzení dopadů; Q4/2020)
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Název

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení
pro hodnocení a kontroly účelnosti)

15.

Hodnocení povolení přípravků na ochranu
rostlin a maximálních limitů reziduí pro
pesticidy

Toto hodnocení se týká provádění a fungování nařízení č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení
č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů ve všech členských státech od jejich použitelnosti v červnu 2011,
resp. v září 2008. Navrhuje možné způsoby, jak zlepšit provádění nařízení s cílem zjednodušit nebo posílit stávající
regulační rámec, např. řešit prodlevy a zvýšit transparentnost, zlepšit systém povolování podle zón a vzájemné
uznávání povolení, prosazovat udržitelnou ochranu rostlin, řešení s nízkým rizikem a účinné zmírňování rizik, jakož i
zvýšit soudržnost a soulad mezi těmito nařízeními a dalšími právními předpisy EU.
Hodnocení se rovněž zabývá otázkami vznesenými ve stanovisku platformy REFIT č. XI.10.a o látkách pro vícečetné
použití nebo z vícečetných zdrojů – chlorečnanech ze 7. června 2017 a ve stanovisku platformy REFIT č. XI.22.a o
registraci přípravků na ochranu rostlin – z 14. března 2019.

16.

Hodnocení nařízení (ES) č. 1924/2006 o
výživových a zdravotních tvrzeních při
označování potravin, pokud jde o výživové
profily a zdravotní tvrzení týkající se rostlin a
přípravků z nich a obecný regulační rámec pro
jejich používání v potravinách

Toto hodnocení se zabývá otázkou vznesenou ve stanovisku platformy REFIT XI.11.a-b o vytvoření výživových
profilů. Hodnocení posuzovalo dopady stávající situace (kdy na úrovni EU neexistují výživové profily). Zabývá se tím,
zda výživové profily stále vyhovují svému účelu, zda jsou opodstatněné a přiměřené pro zajištění cílů nařízení o
nárocích. Očekává se, že výsledky tohoto hodnocení budou rovněž řešit otázky vznesené podniky v souvislosti se
směrnicí o tradičních rostlinných léčivých přípravcích, jak je uvedeno ve stanovisku platformy REFIT XI.6.a-b .

17.

Hodnocení materiálů přicházející do styku s
potravinami

Toto hodnocení zkoumá veškeré aspekty stávajících právních předpisů EU týkajících se materiálů určených pro styk s
potravinami, včetně účinnosti prohlášení o shodě, které je v současnosti vyžadováno pro konkrétní opatření na úrovni
EU. Na základě tohoto hodnocení Komise zváží, zda jsou na úrovni EU potřebná další opatření, přičemž zohlední i
další aspekty, např. bod uvedený ve stanovisku platformy REFIT XI.1a, v němž se doporučuje společný evropský
požadavek týkající se prohlášení o shodě pro všechny typy materiálů určených pro styk s potravinami.

18.

Hodnocení směrnice 2005/44/ES o
harmonizovaných říčních informačních službách
(RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve
Společenství

Říční informační služby využívají informační a komunikační technologie (IKT) na podporu bezpečnosti a efektivity
vnitrozemské vodní dopravy a její šetrnost k životnímu prostředí. Směrnice RIS stanoví rámec pro minimální
požadavky a technické specifikace pro poskytování a provádění říčních informačních služeb za účelem zajištění
harmonizace, interoperability a přeshraniční kompatibility systémů RIS členských států pro vodní cesty třídy IV nebo
vyšší. Hodnocení se zabývá prováděním směrnice a nejnovějším organizačním a technologickým vývojem odvětví,
zejména v digitálních technologiích. Posuzuje rovněž potenciální oblasti pro zjednodušení procesu, jehož
prostřednictvím jsou koncipovány aktualizace technických specifikací v rámci směrnice.

Evropa připlavená na digitální věk
19.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě
o uplatňování nařízení (EU) č. 910/2014 o
elektronické identifikaci a službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním
trhu (nařízení eIDAS)

Komise podá Evropskému parlamentu a Radě do 1. července 2020 zprávu o uplatňování nařízení (EU) č. 910/2014, jak
vyžaduje článek 49 nařízení. Zpráva posoudí, do jaké míry zůstává rámec eIDAS vhodný pro účel plnění zamýšlených
výsledků a dopadů, a může určit případná další opatření ke zlepšení výkonnosti v oblasti regulace. Komise provede
hodnocení v souladu s pokyny pro zlepšování právní úpravy, přičemž součástí bude rovněž veřejná a cílená konzultace
se zúčastněnými stranami.
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Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení
pro hodnocení a kontroly účelnosti)

20.

Přezkum směrnice o snížení nákladů na Cílem přezkumu je snížit zbytečnou a nákladnou administrativní zátěž, která může významně odrazovat od zavádění
širokopásmové připojení (směrnice 2014/61/EU) sítí a jejich zavedení oddálit. Jeho cílem je dále zlepšit stávající opatření zjednodušením povolení a postupů nebo
zvyšováním pružnosti technických prací zlepšováním koordinace s jinými infrastrukturami (silničními, energetickými
atd.). To může představovat významnou příležitost pro nové právní předpisy ke snížení celkové administrativní zátěže
v tomto odvětví.

21.

Přezkum nařízení na vnitřní trh a přeshraniční Komise podá Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru do 23. března 2020
zprávu o hodnocení tohoto nařízení, jak vyžaduje článek 9 nařízení (EU) 2018/302. Komise vezme v úvahu celkový
elektronický obchod (zeměpisné blokování)
dopad nařízení na vnitřní trh a přeshraniční elektronický obchod, včetně zejména případného dalšího administrativního
a finančního zatížení obchodníků, které vyplývá z existence rozdílných použitelných regulačních režimů v oblasti
spotřebitelského smluvního práva.

22.

Revize
doporučení
Komise
o digitalizaci
kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line
ao
uchovávání
digitálních
záznamů
(2011/711/EU)

Probíhající hodnocení posuzuje jeden z hlavních nástrojů politik týkajících se digitalizace, on-line přístupu a digitálního
uchovávání kulturního dědictví s cílem shromáždit názory zúčastněných stran na případnou aktualizaci, aby byly lépe
zohledněny současné potřeby veřejnosti v této oblasti a aby se zvýšil potenciál kulturního dědictví Evropy ve prospěch
občanů.
Revize se bude zabývat těmito aspekty v souladu se současnými technologickými trendy a potřebami odvětví.

23.

Kontrola účelnosti balíčku opatření zaměřeného
na modernizaci státní podpory z roku 2012,
pokyny pro oblast železniční dopravy a pojištění
krátkodobých vývozních úvěrů

V důsledku modernizace státní podpory dnes vnitrostátní orgány odpovídají za 96 % nových provedených opatření
podpory. To umožňuje rychlejší provádění ze strany členských států a větší zaměření kontroly státní podpory v souladu
se zásadou „zasahovat nekompromisně u zásadních otázek a ustoupit do pozadí u otázek druhořadých“. Probíhající
kontrola účelnosti má mimo jiné posoudit, do jaké míry stávající režim přispěl ke snížení administrativní zátěže a zda
existuje další potenciál pro zefektivnění a zjednodušení pravidel státní podpory.

24.

Hodnocení nařízení o blokových výjimkách pro Cílem probíhajícího hodnocení nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody a pokynů k vertikálním
omezením je zejména posoudit, do jaké míry stávající režim dosáhl svého cíle poskytnout bezpečný přístav pro
vertikální dohody
vertikální dohody, které naopak zvyšují efektivitu, a tím vytváří právní jistotu a snižuje náklady zúčastněných stran na
dodržování předpisů. Součástí je určení oblastí, v nichž stávající režim nemusí řádně odrážet nový vývoj na trhu, jakož
i možné nedostatky, které mohly mít za následek právní nejistotu, nesrovnalosti při prosazování vertikálních pravidel v
různých členských státech EU, a tudíž zvýšily náklady na dodržování předpisů pro zúčastněné strany.

25.

Hodnocení procesních a jurisdikčních aspektů Probíhající hodnocení se zaměřuje na zjednodušení a případně na snížení administrativní zátěže, zefektivnění systému
postupování a další zlepšení technické povahy. Navíc s ohledem na nedávnou diskusi o účinnosti prahových hodnot pro
kontroly spojování podniků v EU
příslušnost založených čistě na obratu podle nařízení EU o spojování podniků se hodnocení rovněž snaží posoudit, zda
tyto prahové hodnoty umožňují zachycení všech transakcí, které mohou mít potenciálně dopad na vnitřní trh.

9

Č.
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pro hodnocení a kontroly účelnosti)

Název

26.

Cílená změna obecného nařízení o blokových Ve spojení s příštím víceletým finančním rámcem Komise usiluje o změnu obecného nařízení o blokových výjimkách
výjimkách v souvislosti s evropskými programy cíleným způsobem. Návrh zajistí, aby vnitrostátní financování z fondů členských států nebo z ESI fondů spravovaných
na vnitrostátní úrovni a centrálně spravovaných fondů EU bylo možné snadno kombinovat v těchto oblastech: u
financování
finančních produktů podporovaných z fondu InvestEU; u projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které obdržely
pečeť excelence v rámci programu Horizont 2020 nebo programu Horizont Evropa, jakož i projektů spolufinancování a
akcí „Teaming“ v rámci programu Horizont 2020 nebo programu Horizont Evropa a projektů Evropské územní
spolupráce. (Q3/2020)

27.

Nařízení o blokových výjimkách pro konsorcia Prodloužení platnosti stávajícího nařízení o blokové výjimce pro konsorcia o další čtyři roky bude i nadále
(výjimka z článku 101 SFEU pro některé druhy zjednodušovat analýzu dodržování pravidel hospodářské soutěže ze strany konsorcií, omezovat závislost na externím
dohod o spolupráci mezi provozovateli poradenství a snižovat právní náklady. (Q2/2020)
kontejnerové přepravy)

28.

Hodnocení směrnice 2014/35/EU o zařízeních Směrnice o zařízeních nízkého napětí zajišťuje, aby elektrická zařízení v určitých mezích napětí poskytovala
evropským občanům vysokou úroveň ochrany a aby plně využívala výhod jednotného trhu. Používá se ode dne 20.
nízkého napětí
dubna 2016. Účelem tohoto hodnocení je posoudit, zda je směrnice vhodná pro daný účel, pokud jde o účinnost,
účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU. Komise na základě závěrů o účinnosti směrnice posoudí, jaká
další opatření mohou být nezbytná ke zlepšení účinnosti směrnice.

29.

Hodnocení směrnice 97/67/ES o poštovních Poštovní odvětví prochází v důsledku digitalizace významnými změnami. Směrnice o poštovních službách (97/67/ES)
pochází z roku 1997 a v letech 2002 a 2008 byla revidována. Ke zprávě o uplatňování směrnice bude připojeno
službách
hodnocení za účelem posouzení, zda je směrnice stále vhodná pro daný účel a zda obstojí v budoucnu.

30.

Hodnocení
podniků“

31.

Revize směrnice
zařízeních

malých

a

středních Oblastí působnosti této iniciativy je doporučení Komise týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků
(2003/361/ES). Stanoví kritéria pro určení, zda se jedná o malý nebo střední podnik (tj. počet zaměstnanců ústředí,
obrat / bilanční suma a nezávislost) a používá se ode dne 1. ledna 2005, kdy nahradilo doporučení 96/280/ES.
Vzhledem k tomu, že na doporučení odkazuje více než 100 právních aktů EU týkajících se široké škály politik EU, jako
je např. státní podpora, bude nahrazení muset řešit rovněž uvedené odkazy.

2006/42/ES

o

strojních Cílem iniciativy je:
i) řešit rizika vyplývající z nových technologií a současně umožnit technický pokrok;
ii) zjednodušit požadavky pro dokumentaci umožněním digitálních formátů, a tím snížit administrativní zátěž pro
hospodářské subjekty, s dalším pozitivním dopadem na environmentální náklady;
iii) zlepšit právní srozumitelnost některých hlavních konceptů a definic ve stávajícím znění směrnice;
iv) zajistit soudržnost s jinými směrnicemi a nařízeními pro produkty a zlepšit prosazování právních předpisů
prostřednictvím sladění s novým legislativním rámcem;
v) snížit náklady na provedení přeměnou směrnice na nařízení.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q4/2020)

„definice
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Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení
pro hodnocení a kontroly účelnosti)

32.

Hodnocení právních předpisů EU o ochraně
průmyslových vzorů

Účelem hodnocení je analyzovat, do jaké míry stávající právní předpisy EU o ochraně průmyslových vzorů dosáhly
svých cílů z hlediska efektivnosti, účinnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty EU, a poskytnout jasné
informace o tom, do jaké míry jsou tyto právní předpisy stále považovány za vhodné pro daný účel. Hodnocení určí
příležitosti pro zefektivnění registračních postupů s cílem usnadnit jednoduché zavádění ochrany designu v EU s
potenciálním snížením nákladů a administrativní zátěže ve prospěch podniků, projektantů a malých a středních
podniků.

33.

Hodnocení směrnice 2006/126/ES o řidičských
průkazech

Hodnocení ex post posoudí, jakých výsledků směrnice dosáhla, pokud jde o zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
usnadnění volného pohybu a omezení pravděpodobnosti podvodů. Bude rovněž zkoumat technický pokrok, např. pokud
jde o vozidla a digitalizaci (digitální licence).

Hospodářství ve prospěch lidí
Hodnocení používání euromincí v hodnotě jednoho a dvou centů a možnosti zavést jednotná pravidla zaokrouhlování.
Případný návrh by zavedl jednotná pravidla pro zaokrouhlování k řešení výzev týkajících se používání euromincí v
hodnotě jednoho a dvou centů (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 133 SFEU, Q4/2020)

34.

Jednotná pravidla pro zaokrouhlování (návazná
opatření na zprávu o posledním vývoji týkajícím
se euromincí, COM (2018) 787 final/2)

35.

Kontrola účelnosti zpřístupňování údajů podniky Cílem této kontroly účelnosti je posoudit, zda právní předpisy EU týkající se pravidelného a veřejného vykazování ze
strany podniků nadále odpovídají potřebě zúčastněných stran, pokud jde o informace o činnostech podniků, výsledky,
rizika a dopad.

36.

Hodnocení právních předpisů o obchodu s
prekursory drog

Nařízení (ES) č. 273/2004 a nařízení (ES) č. 111/2005 o prekursorech drog budou posouzena s ohledem na jejich cíl,
kterým je zavedení systému sledování a kontroly obchodu s prekursory drog, aby se zabránilo jejich odklonu z
legálního dodavatelského řetězce do nelegální výroby drog. Kromě těchto dvou nařízení se hodnocení bude týkat i
souvisejících aktů, nařízení v přenesené pravomoci 2015/1011 a prováděcího nařízení 2015/1013.

37.

Hodnocení nařízení 515/97 o vzájemné pomoci v
celních záležitostech

Nařízení č. 515/97 zajišťuje řádné uplatňování celních předpisů EU. Od revize nařízení č. 515/97 v roce 2015 došlo k
novému vývoji (např. nový režim ochrany údajů, nová rizika podvodů). Hodnocení posoudí celkové fungování nařízení
č. 515/97 a rovněž využije cílené konzultace.

Silnější Evropa ve světě
38.

Hodnocení obchodního pilíře šesti dohod EUo
přidružení se zeměmi EUROMED (Tunisko,
Maroko, Egypt, Jordánsko, Alžírsko a Libanon)

Toto hodnocení by mohlo určit příležitosti pro zefektivnění postupů s potenciálním snížením nákladů a administrativní
zátěže a zjednodušením. Kromě toho by tyto možné výhody mohly být využity při jakémkoli budoucím opětovném
projednání této dohody nebo při vyjednávání dohod s jinými zeměmi.

39.

Hodnocení provádění Dohody o hospodářském
partnerství mezi státy CARIFORA a EU

Toto hodnocení by mohlo určit příležitosti pro zefektivnění postupů s potenciálním snížením nákladů a administrativní
zátěže a zjednodušením. Kromě toho by tyto možné výhody mohly být využity při jakémkoli budoucím opětovném
projednání této dohody nebo při vyjednávání dohod s jinými zeměmi.
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Č.
40.

Název
Obchod bez mučení

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení
pro hodnocení a kontroly účelnosti)
Přezkum nařízení (EU) 2019/125 (nařízení proti mučení) o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být
použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.
Podle článku 32 nařízení proti mučení Komise přezkoumá jeho provádění do 31. července 2020 a poté každých pět let.
Na základě zprávy o přezkoumání, která má být přijata do července 2020, Komise rozhodne, zda by měly být navrženy
jakékoli změny nařízení. Aniž by byl dotčen výsledek přezkumu a současně bylo zajištěno, že se na příslušné zboží
budou nadále vztahovat účinná omezení, mohly by být zváženy možné oblasti zjednodušení, například požadavků na
podávání zpráv nebo výměnu informací.

Podpora evropského způsobu života
41.

Hodnocení nařízení (ES) č. 1901/2006 o léčivých
přípravcích pro pediatrické použití a nařízení
(ES) č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro
vzácná onemocnění

Toto hodnocení poskytne smysluplný příspěvek k budoucí farmaceutické strategii EU. Hodnocení posuzuje na základě
dostupných důkazů silné a slabé stránky nařízení o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění a nařízení o léčivých
přípravcích pro pediatrické použití, a to jak samostatně, tak společně. Hodnocení se zaměřuje mimo jiné na produkty,
které uspokojují nenaplněné potřeby léčebné péče, a na způsob, jakým byly využity pobídky stanovené v platných
právních předpisech.

Nový impuls pro evropskou demokracii
42.

Návrh Komise na přezkum směrnice 2008/48/ES
o smlouvách o spotřebitelském úvěru

Probíhající hodnocení směrnice se zaměří na dosažený pokrok, její náklady a přínosy. Zaměří se rovněž na to, zda
původní cíle a nástroje směrnice odpovídají současným potřebám, na monitorování toho, jak směrnice funguje společně
s dalšími právními předpisy, a na to, zda intervence EU přinesla prospěch. Na základě výsledku hodnocení přezkum
zajistí lepší informovanost spotřebitelů a porozumění spotřebitelským úvěrům při zohlednění digitalizace při
poskytování těchto produktů. Jeho cílem bude poskytnout spotřebitelům lepší ochranu před nezodpovědnými
úvěrovými praktikami, zejména těmi, které se šíří on-line. (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU,
Q4/2020)

43.

Návrh Komise na přezkum směrnice 2002/65/ES
o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na
trh na dálku

Probíhající hodnocení posoudí, zda bylo dosaženo původních cílů, jak směrnice funguje z hlediska nákladů a přínosů,
snížení zátěže a zjednodušení, a jak směrnice funguje společně s dalšími právními předpisy v oblasti maloobchodních
finančních služeb, ochrany spotřebitele a ochrany údajů. Analýza posoudí, zda nástroje směrnice odpovídají původním
a aktuálním potřebám a její přidané hodnotě EU. Na základě výsledku hodnocení přezkum zajistí lepší pochopení
maloobchodních finančních produktů při zohlednění digitalizace při poskytování těchto produktů. Jeho cílem bude
poskytnout spotřebitelům lepší ochranu před nezodpovědnými úvěrovými praktikami, zejména těmi, které se šíří online. (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q4/2020)
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Č.
44.

Název

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle revize v rámci programu REFIT a potenciálu zjednodušení
pro hodnocení a kontroly účelnosti)

Revize směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti Tato iniciativa se bude zabývat otázkami bezpečnosti výrobků, které přinášejí nové technologie; řešit potřebu
konkrétnějších opatření v oblasti on-line prodeje; aktualizovat obecný právní rámec pro bezpečnost výrobků a s
výrobků
ohledem na nové nařízení (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy odstraní stávající mezeru
(nařízení; právní základ článek 114 SFEU)
mezi harmonizovanými a neharmonizovanými výrobky, pokud jde o dozor nad trhem. Revize by rovněž zlepšila
účinnost stažení výrobků z trhu a zahrnutí nových rizik spojených s bezpečností výrobků. Měla by posílit donucovací
pravomoci členských států, zejména v souvislosti s kontrolami dovozu. (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek
114 SFEU, Q4/2020)
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Příloha III: Prioritní projednávané návrhy3

Č.

Celý název

Číslo dokumentu

Zelená dohoda pro Evropu

3

1.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 za účelem náležitého zohlednění
celosvětového systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí

2.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, nařízení Rady (ES) č. 768/2005, COM(2018)368 final
nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1139, pokud jde o 2018/0193 (COD)
kontrolu rybolovu
30. května 2018

3.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě

COM(2018)277 final
2018/0138 (COD)
17. května 2018

4.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých
pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

COM(2017)275 final
2017/0114 (COD)
31. května 2017

5.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde COM(2015)380 final
o zboží, na něž se vztahují režimy jakosti zemědělských produktů a potravin
2015/0165 (NLE)
28. července 2015

6.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států COM(2015)177 final
omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území
2015/0093 (COD)
22. dubna 2015

7.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí Program InvestEU

8.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v COM(2018)466 final
Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013
2018/0251 (NLE)
13. června 2018

COM(2019)38 final
2019/0017 (COD)
4. února 2019

COM(2018)439 final
2018/0229 (COD)
8. června 2018

Návrhy víceletého finančního rámce (VFR) jsou zvýrazněny šedě.

14

Č.

Celý název

Číslo dokumentu

9.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním COM(2018)467 final
odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013
2018/0252 (NLE)
13. června 2018

10.

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj COM(2018)445 final
energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
2018/0235 (NLE)
7. června 2018

11.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení
nařízení (EU) č. 1293/2013

COM(2018)385 final
2018/0209 (COD)
1. června 2018

12.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014

COM(2018)390 final
2018/0210 (COD) 12.
června 2018

13.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení
(EU) č. 1306/2013

COM(2018)393 final
2018/0217 (COD)
1. června 2018

14.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace COM(2018)394 final
trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, 2018/0218 (COD)
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní 23. dubna 2018
opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti
zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

15.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být COM(2018)392 final
vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním 2018/0216 (COD)
fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1. června 2018
1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

16.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského COM(2019)581 final
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 2019/0254 (COD)
228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, 31. října 2019
(EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021

Evropa připlavená na digitální věk
17.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

COM(2017)548 final
2017/0237 (COD)
27. září 2017

15

Č.

Celý název

Číslo dokumentu

18.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad COM(2013)130 final
a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 2013/0072 (COD)
o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel
13. března 2013

19.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

COM(2013)410 final
2013/0186 (COD)
11. června 2013

20.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Evropské unie

COM(2011)827 final
2011/0391 (COD)
1. prosince 2011

21.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro
silniční přepravu zboží

COM(2017)282 final
2017/0113 (COD)
31. května 2017

22.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na
mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

COM(2017)647 final
2017/0288 (COD)
8. listopadu 2017

23.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES

COM(2018)639 final
2018/0332 (COD)
12. září 2018

24.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel COM(2019)208 final
z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě 2019/0101 (COD)
vozidla
14. června 2019

25.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických COM(2017)10 final
komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)
2017/0003 (COD)
10. ledna 2017

26.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum COM(2018)630 final
kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v 2018/0328 (COD)
Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018
12. září 2019

27.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se
zavádí nařízením... [nařízení o ESC]

28.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní COM(2016)824 final
prostředky
2016/0403 (COD)
10. ledna 2017

COM(2016)823 final
2016/0402 (COD)
10. ledna 2017
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Celý název

Číslo dokumentu

29.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č.
1316/2013 a (EU) č. 283/2014

30.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně COM(2018)441 final
malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) 2018/0231 (COD)
č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826
7. června 2018

31.

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro COM(2018)436 final
výzkum a inovace Horizont Evropa
2018/0225 (COD)
7. června 2018

32.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a
stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků

33.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období COM(2018)437 final
2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa
2018/0226 (NLE)
7. června 2018

34.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

COM(2018)434 final
2018/0227 (COD)
8. června 2018

35.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

COM(2018)476 final
2018/0254 (COD)
13. června 2018

36.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický COM(2018)447 final
program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU
2018/0236 (COD)
8. června 2018

COM(2018)438 final
2018/0228 (COD)
7. června 2018

COM(2018)435 final
2018/0224 (COD)
7. června 2018

Hospodářství ve prospěch lidí
37.

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských
státech

38.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 806/2014 za účelem zřízení evropského systému COM(2015)586 final
pojištění vkladů
2015/0270 (COD)
24. listopadu 2015

COM(2017)824 final
2017/0335 (CNS)
6. prosince 2017
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Číslo dokumentu

39.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy

COM(2018)339 final
2018/0171 (COD)
24. května 2018

40.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu

COM(2018)135 final
2018/0063 (COD)
14. března 2018

41.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani COM(2016)198 final
z příjmu ze strany některých podniků a poboček
2016/0107 (COD)
13. dubna 2016

42.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení COM(2016)856 final
(EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365
2016/0365 (COD)
28. listopadu 2016

43.

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém COM(2015)603 final
fondu
2015/0250 (NLE)
21. října 2015

44.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o správním rámci pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost COM(2019)354 final
pro eurozónu
2019/0161 (COD)
24. července 2019

45.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního COM(2016)815 final
zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro 2016/0397 (COD)
Švýcarsko)
14. prosince 2016

46.

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými
službami zaměstnanosti (VSZ)

COM(2019)620 final
2019/0188 (COD)
11. září 2019

47.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zřízení Evropského měnového fondu

COM(2017)827 final
2017/0333 (APP)
7. prosince 2017

48.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro

COM(2012)336 final
2012/0164 (APP)
22. června 2012

49.

Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

COM(2016)683 final
2016/0336 (CNS)
26. října 2016
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50.

Návrh SMĚRNICE RADY o společném základu daně z příjmu právnických osob

COM(2016)685 final
2016/0337 (CNS)
26. října 2016

51.

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

COM(2013)71 final
2013/0045 (CNS)
14. února 2013

52.

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů

COM(2018)334 final
2018/0173 (CNS)
25. května 2018

53.

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro uplatňování COM(2018)329 final
konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy
2018/0164 (CNS)
25. května 2018

54.

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

COM(2018)20 final
2018/0005 (CNS)
18. ledna 2018

55.

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními
vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel

COM(2017)276 final
2017/0115 (CNS)
31. května 2017

56.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení programu na podporu reforem

COM(2018)391 final
2018/0213 (COD)
31. května 2018

57.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení evropské funkce investiční stabilizace

COM(2018)387 final
2018/0212 (COD)
31. května 2018

58.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne
16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti
pojištění

COM(2018)336 final
2018/0168 (COD)
24. května 2018

59.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027

COM(2018)322 final
2018/0132 (APP)
2. května 2018

60.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

COM(2018)327 final
2018/0132 (APP)
2. května 2018
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61.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících COM(2018)328 final
z daně z přidané hodnoty
2018/0133 (NLE)
3. května 2018

62.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů COM(2018)326 final
právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o 2018/0131 (NLE)
opatřeních ke krytí hotovostních nároků
3. května 2018

63.

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o systému vlastních zdrojů Evropské unie

COM(2018)325 final
2018/0135 (CNS)
3. května 2018

64.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a
odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“)

COM(2018)369 final
2018/0194 (COD)
31. května 2018

65.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení (EU) č..../2018, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného COM(2018)371 final
vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 („program Pericles IV“), na nezúčastněné členské státy
2018/0219 (APP)
31. května 2018

66.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)

COM(2018)382 final
2018/0206 (COD)
30. května 2018

67.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

COM(2018)380 final
2018/0202 (COD)
30. května 2018

68.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

COM(2018)442 final
2018/0232 (COD)
8. června 2018

69.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní

COM(2018)443 final
2018/0233 (COD)
8. června 2018

70.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro
finanční podporu vybavení pro celní kontroly

COM(2018)474 final
2018/0258 (COD)
13. června 2018

71.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a
migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

COM(2018)375 final
2018/0196 (COD)
29. května 2018
20

Č.

Celý název

Číslo dokumentu

72.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

COM(2018)372 final
2018/0197 (COD)
29. května 2018

73.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu

COM(2018)373 final
2018/0198 (COD)
29. května 2018

74.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) COM(2018)374 final
podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
2018/0199 (COD)
29. května 2018

75.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního COM(2018)614 final
předběžného financování na období 2021 až 2023
2018/0322 (COD)
7. září 2018

Silnější Evropa ve světě
76.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování,
technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění)

77.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a COM(2012)124 final
o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami
2012/0060 (COD)
21. března 2012

78.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 o COM(2019)623 final
výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu
2019/0273 (COD)
12. prosince 2019

79.

Návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, s podporou Komise, předložený Radě ohledně rozhodnutí Rady o 9736/18
zřízení evropského mírového nástroje
13. června 2018

80.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení nástroje předvstupní pomoci (NPP III)

COM(2018)465 final
2018/0247 (COD)
14. června 2018

81.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

COM(2018)460 final
2018/0243 (COD)
14. června 2018

COM(2016)616 final
2016/0295 (COD)
28. září 2016
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82.

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a COM(2018)461 final
Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“)
2018/0244 (CNS)
14. června 2018

83.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou COM(2018)462 final
a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu
2018/0245 (NLE)
14. června 2018

84.

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o
mechanismu civilní ochrany Unie

COM(2019)125 final
2019/0070 (COD)
7. března 2019

Podpora evropského způsobu života
85.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném COM(2018)338 final
Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu 2018/0170 (COD)
OLAF
24. května 2018

86.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce COM(2014)340 final
inspektora procesních záruk
2014/0173 (COD)
11. června 2014

87.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU

88.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně COM(2018)634 final
pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění) Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve 2018/0329 (COD)
dnech 19.–20. září 2018
12. září 2018

89.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o prevenci šíření teroristického obsahu online Příspěvek Evropské komise
k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018

90.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení COM(2018)302 final
(EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí 2018/0152 (COD)
Rady 2008/633/SVV
17. května 2018

91.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro COM(2019)4 final
účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861
2019/0002 (COD)
7. ledna 2019

COM(2018)51 final
2018/0018 (COD)
1. února 2018

COM(2018)640 final
2018/0331 (COD)
12. září 2018
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92.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, COM(2016)279 final
jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této 2016/0141 (COD) 4.
povinnosti osvobozeni (Turecko)
května 2016

93.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, COM(2016)277 final
jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této 2016/0139 (COD)
povinnosti osvobozeni (Kosovo*).
4. května 2016

94.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné COM(2017)571 final
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
2017/0245 (COD)
28. září 2017

95.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010

COM(2016)271 final
2016/0131 (COD)
4. května 2016
COM(2018)633 final
12. září 2018

96.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného COM(2016)272 final
uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o 2016/0132 (COD)
mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem 4. května 2016
identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva
členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění)

97.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k COM(2016)270 final
posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států 2016/0133 (COD)
(přepracované znění)
4. května 2016

98.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu
(přepracované znění)

99.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní COM(2016)466 final
příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o 2016/0223 (COD)
obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, 13. července 2016
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

100.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení COM(2016)467 final
směrnice 2013/32/EU
2016/0224 (COD)
13. července 2016

COM(2016)465 final
2016/0222 (COD)
13. července 2016
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101.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského COM(2016)468 final
parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014
2016/0225 (COD)
13. července 2016

102.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem COM(2016)378 final
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
2016/0176 (COD) 7.
června 2016

103.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou
přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

COM(2018)367 final
2018/0191 (COD)
30. května 2018

104.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

COM(2019)331 final
2019/0151 (COD)
11. července 2019

105.

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického
institutu (EIT) na období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v Evropě

COM(2019)330 final
2019/0152 (COD)
11. července 2019

106.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům

COM(2018)386 final
2018/0211 (COD)
30. května 2018

107.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

COM(2018)472 final
2018/0250 (COD)
13. června 2018

108.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

COM(2018)471 final
2018/0248 (COD)
13. června 2018

109.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro
finanční podporu správy hranic a víz

COM(2018)473 final
2018/0249 (COD) 13.
června 2018

110.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o COM(2018)440 final
Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014
2018/0230 (COD)
11. června 2018

111.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) COM(2018)366 final
č. 1295/2013
2018/0190 (COD)
30. května 2018
24
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Nový impuls pro evropskou demokracii
112.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního COM(2016)798 final
postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
2016/0399 (COD)
14. prosince 2016

113.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy
správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních

COM(2012)614 final
2012/0299 (COD)
14. listopadu 2012

114.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s
kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

COM(2016)799 final
2016/0400 B(COD)
14. prosince 2016

115.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení
směrnice 2009/22/ES

COM(2018)184 final
2018/0089 (COD)
12. dubna 2018

116.

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo COM(2008)426 final
sexuální orientaci
2008/0140 (CNS)
2. července 2008

117.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné
zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

COM(2017)85 final
2017/0035 (COD)
14. února 2017

118.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a
kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN]

COM(2019)3 final
2019/0001 (COD)
7. ledna 2019

119.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany

COM(2018)96 final
2018/0044 (COD)
12. března 2016

120.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za
účelem shromažďování důkazů v trestním řízení

COM(2018)226 final
2018/0107 (COD) 18.
dubna 2018

121.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v COM(2018)225 final
trestních věcech
2018/0108 (COD) 18.
dubna 2018
25
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122.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 COM(2018)379 final
o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“)
2018/0204 (COD)
31. května 2018

123.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o
spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

COM(2018)378 final
2018/0203 (COD) 31.
května 2018

124.

Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního
státu v členských státech

COM(2018)324 final
2018/0136 (COD)
3. května 2018

125.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

COM(2018)383 final
2018/0207 (COD)
30. května 2018

126.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program Spravedlnost

COM(2018)384 final
2018/0208 (COD)
30. května 2018
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Příloha IV: Návrhy, které budou staženy4

Č.

Číslo dokumentu

Důvod stažení

Název

Zelená dohoda pro Evropu

4

1.

COM(2017)826 final
2017/0336 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a
rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a
o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v
členských státech

Návrh je zastaralý: návrh se týká rozpočtového
období 2014–2020 a nyní již není potřebný.

2.

COM(2017)97 final
2017/0043 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí víceletý plán Dohoda je v nedohlednu: oblast působnosti návrhu
pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace byla částečně převzata mezinárodními dohodami a
několik navrhovaných změn tento návrh zkresluje
způsobem, který brání dosažení cílů, jež návrh
sleduje.

3.

COM(2014)265 final
2014/0138 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví zákaz Návrh je zastaralý: nové nařízení o technických
rybolovu unášenými sítěmi a mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 812/2004, (ES) opatřeních převzalo několik prvků (nařízení (EU)
č. 2187/2005 a (ES) č. 1967/2006 a ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97
2019/1241 o zachování rybolovných zdrojů a
ochraně mořských ekosystémů pomocí technických
opatření). Spolunormotvůrci navíc za několik let
nedosáhli žádného pokroku.

4.

COM(2012)332 final
2012/0162 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady Návrh je zastaralý: další návrhy (např. návrh
(ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a Komise týkající se nového nařízení o kontrole
odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
rybolovu (COM (2018)368), které jsou buď přijaty,
nebo jsou předmětem jednání, mezitím zahrnuly
hlavní prvky tohoto návrhu.

Tento seznam obsahuje projednávané legislativní návrhy, které Komise hodlá během příštích šesti měsíců stáhnout (do července 2020).
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Číslo dokumentu

5.

COM(2012)413 final
2012/0201 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady
(ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního

6.

COM(2012)432 final
2012/0208 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady Návrh je zastaralý: nové nařízení o technických
(ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu opatřeních (nařízení (EU) 2019/1241 o zachování
nedospělých mořských živočichů
rybolovných zdrojů a ochraně mořských
ekosystémů pomocí technických opatření) převzalo
několik prvků.

7.

COM(2011)470 final
2011/0206 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví víceletý Návrh je zastaralý: v mezidobí byl přijat celkový
plán pro populaci lososa žijící v Baltském moři a rybolov této populace
víceletý plán pro Baltské moře (nařízení (EU)
2016/1139 o víceletém plánu pro populace tresky
obecné, sledě obecného a šprota obecného v
Baltském moři a pro rybolov využívající tyto
populace).

8.

COM(2011)479 final
2011/0218 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady
(ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve
Středozemním moři

Návrh je zastaralý: další nařízení mezitím zahrnula
hlavní prvky tohoto návrhu, například nařízení Rady
(EU) 2019/1022, kterým se zavádí víceletý plán pro
lov populací žijících při dně v západním
Středozemním moři a kterým se mění nařízení (EU)
č. 508/2014.

9.

COM(2013)892 final
2013/0433 (COD)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o klonování zvířat z řad
skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely

Dohoda je v nedohlednu: spolunormotvůrci
nedosáhli od roku 2015 žádného pokroku a další
pokrok je nepravděpodobný.

10. COM(2013)893 final
2013/0434 (APP)

Návrh SMĚRNICE RADY o uvádění potravin ze zvířecích klonů na trh

Dohoda je v nedohlednu: spolunornotvůrci
nedosáhli od roku 2015 žádného pokroku a další
pokrok je nepravděpodobný.

11. COM(2017)648 final
2017/0290 (COD)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice
Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy
zboží mezi členskými státy

Dohoda je v nedohlednu: několik navrhovaných
změn tento návrh zkresluje způsobem, který brání
dosažení cílů, jež návrh sleduje. Navíc nutnost
zvýšit podíl udržitelných druhů dopravy na celkové
dopravě v rámci Zelené dohody pro Evropu
vyžaduje silnější podporu multimodálních řešení, a
současný návrh je proto nedostačující.

Název

Důvod stažení
Návrh je zastaralý: stav populace úhoře se od roku
2012 vyvíjí; další nařízení, jako např. nařízení o
rybolovných právech, která stanoví roční celkové
přípustné odlovy a kvóty, mezitím zahrnula hlavní
prvky tohoto návrhu.
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Název

Důvod stažení

12. COM(2013)20 final
2013/0011 (NLE)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o předložení žádostí o zařazení nových položek do příloh VIII Návrh je zastaralý: návrh nebyl přijat před
nebo IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zasedáním, pro které byl zamýšlen.
zneškodňování jménem Evropské unie

13. COM(2018)731 final
2018/0379 (NLE)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na
třicátém osmém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, pokud jde o změny příloh II a III

Návrh je zastaralý: návrh nebyl přijat před
zasedáním, pro které byl zamýšlen.

14. COM(2019)494 final
2019/0241 (NLE)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na
třicátém devátém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, pokud jde o změny příloh II a III
uvedené úmluvy

Návrh je zastaralý: návrh nebyl přijat před
zasedáním, pro které byl zamýšlen.

15. COM(2009)585 final
26. října 2009

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropského společenství zaujat na
šestnáctém zasedání smluvních stran, pokud jde o návrhy na změnu příloh II a III Protokolu o
zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří (Protokol SPA/BD) k
Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře (Barcelonská
úmluva)

Návrh je zastaralý: návrh nebyl přijat před
zasedáním, pro které byl zamýšlen.

Evropa připlavená na digitální věk
16. COM(2017)257 final
2017/0087 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví podmínky a
postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace
týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí

Dohoda je v nedohlednu: jednání v Radě jsou od
března 2018 pozastavena.

17. COM(2014)28 final
2014/0012 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) Návrh je zastaralý: většina obsahu návrhu je
č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních obsažena v jiných přepisech, které byly mezitím
vozidel
přijaty (např. ustanovení o informacích o opravách a
údržbě přijatá nařízením 2018/858), nebo které se
projednávají (dosud neschválené sdělení
COM(2019)208). Očekává se, že některé další
aspekty budou komplexněji zahrnuty do nového
návrhu o emisních normách EURO 7.

18. COM(2013)75 final
2013/0048 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dozoru nad trhem s výrobky
a o změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES,
2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES,
2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (ES)
č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008

Návrh je zastaralý: přijetí nařízení o dozoru nad
trhem a prosazování práva (nařízení (EU)
2019/1020) učinilo tento návrh zastaralým a
nadbytečným.
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Hospodářství ve prospěch lidí
19. COM(2013)342 final
2013/0181 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o poskytování a kvalitě Návrh je zastaralý: cíle týkající se zajištění kvality
statistik pro postup při makroekonomické nerovnováze
statistik byly do značné míry splněny
prostřednictvím memoranda o porozumění mezi
Eurostatem a Generálním ředitelstvím Evropské
centrální banky pro statistiku, které se týká zajištění
kvality statistik, z nichž vychází postup při
makroekonomické nerovnováze (2016). Zajištění
kvality statistik pro postup při makroekonomické
nerovnováze je součástí stávajícího přezkumu
správy ekonomických záležitostí.

20. COM(2013)884 final
2013/0432 (COD)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právním rámci Unie, který
se týká porušení celních předpisů a sankcí

Dohoda je v nedohlednu: návrh bude nahrazen
novou iniciativou, jejímž cílem je posílit
prosazování celních předpisů, a to v souvislosti s
akčním plánem celní unie uvedeným v příloze 1
tohoto pracovního programu Komise.

Silnější Evropa ve světě
21. COM(2009)65-2 final
2009/0019 (APP)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Korejskou Návrh je zastaralý: tento návrh byl nahrazen novým
republikou o některých aspektech leteckých služeb
návrhem Komise pro rozhodnutí Rady
(COM(2019)92).

22. COM(2013)243 final
2013/0129 (NLE)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který se má přijmout jménem Návrh je zastaralý: tento návrh nebyl přijat před
Evropské unie, pokud jde o některá usnesení, jež mají být předmětem hlasování v rámci zasedáním, pro které byl zamýšlen.
Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV)

23. COM(2015)18 final
2015/0011 (NLE)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve
Smíšeném výboru EHP ke změně jednacího řádu Smíšeného výboru EHP (rozšíření o
Chorvatsko)

24. COM(2015)48 final
2015/0027 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně proti účinkům Dohoda je v nedohlednu: návrh bude nahrazen
právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti novou iniciativou pro posílený mechanismus sankcí
účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění)
uvedenou v příloze 1 tohoto pracovního programu
Komise.

Návrh je zastaralý: podstata tohoto návrhu byla
zahrnuta do rozhodnutí Rady (EU) 2018/4 ze dne
18. prosince 2017 o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP
ke změně jednacího řádu Smíšeného výboru EHP.
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25. JOIN(2016)37 final
2016/0241 (NLE)

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Rámcové dohody o partnerství a spolupráci
mezi Evropskou unií a vládou Malajsie jménem Evropské unie

Návrh je zastaralý: revidovaný návrh Komise o
podpisu dohody o partnerství a spolupráci jakožto
smíšené dohody (a ne pouze dohody s EU) a s
prozatímním uplatňováním, který je určen pro
rozhodnutí Rady, byl vypracován v roce 2018
(JOIN(2018)20), čímž se návrh z roku 2016 stal
zastaralým.

26. JOIN(2016)38
2016/0243 (NLE)

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Rámcové dohody o partnerství a
spolupráci mezi Evropskou unií a vládou Malajsie jménem Evropské unie

Návrh je zastaralý: s ohledem na revidovaný návrh
Komise o podpisu dohody o partnerství a spolupráci
(JOIN(2018)20)

27. COM(2017)668 final
2017/0301 (NLE)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na
Konferenci ministrů Světové obchodní organizace, pokud jde o veřejné skladové hospodářství
pro účely potravinového zabezpečení, vnitrostátní podporu narušující obchod, včetně podpory
pro bavlnu, o omezení vývozu v oblasti zemědělství, dotace na rybolov, domácí regulaci v
oblasti služeb a MSP / transparentnost regulačních opatření pro obchod se zbožím

Návrh je zastaralý: tento návrh byl překonán
událostmi, tj. nebyl nutný, neboť na 11. Konferenci
ministrů WTO o zamýšlených rozhodnutích
souvisejících s rozvojovým programem z Dohá
nebylo dosaženo shody.

28. JOIN(2018)20 final
2018/0269 (NLE)

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním
provádění Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými
státy na jedné straně a vládou Malajsie na straně druhé

Návrh je zastaralý: návrh zahrnuje prozatímní
uplatňování, které již není relevantní.

29. COM(2019)56 final
2019/0028 (NLE)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie na 14. Návrh je zastaralý: tento návrh nebyl přijat před
valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), zasedáním, pro které byl zamýšlen.
pokud jde o volbu generálního sekretáře OTIF na období od 8. dubna 2019 do 31. prosince
2021

Nový impuls pro evropskou demokracii
30. COM(2011)635 final
2011/0284 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společné evropské právní
úpravě prodeje

Návrh je zastaralý: tento návrh byl nahrazen dvěma
dalšími návrhy týkajícími se smluv i) pro
poskytování digitálního obsahu a ii) pro prodej
zboží online a jinými prostředky na dálku, které
byly mezitím přijaty (směrnice (EU) 2019/771 a
směrnice (EU) 2019/770).

31. COM(2008)229 final
2008/0090 (COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES)
č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise /
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům
Evropského parlamentu, Rady a Komise

Dohoda je v nedohlednu: spolunormotvůrci
nedosáhli v případě těchto dvou návrhů od roku
2011 žádného pokroku. Návrhy se mezitím staly do
značné míry zastaralé.

COM(2011)137 final
2011/0073 (COD)
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Č.

Číslo dokumentu

32. COM(2013)78 final
2013/0049 (COD)

Název

Důvod stažení

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o bezpečnosti spotřebních
výrobků a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES

Dohoda je v nedohlednu a návrh je zastaralý: tento
návrh byl částečně nahrazen balíčkem návrhů
týkajících se zboží, který vedl k přijetí nařízení (EU)
2019/1020 o dozoru nad trhem a o souladu výrobků.
Komise předloží nový návrh, jak bylo oznámeno v
příloze II programu REFIT.
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Příloha V: Seznam předpisů, které mají být zrušeny

Č.

Oblast politiky

Název

Důvody zrušení
Nařízení (EHS) č. 1108/70 stanoví shromažďování údajů o výdajích na infrastrukturu železniční, silniční
a vnitrozemské vodní dopravy, jakož i shromažďování statistických údajů o využívání odpovídající infrastruktury.
Podle nařízení musí členské státy pravidelně oznamovat Komisi údaje o investicích do infrastruktury. Po téměř 50
letech poskytují Komisi tyto informace pouze čtyři členské státy. Definice a znění mezitím zastaraly, přičemž nyní
jsou k dispozici jiné zdroje údajů: některé zdroje jsou horizontální povahy, např. údaje o výdajích v rámci
Mezinárodního dopravního fóra a TEN-Tec, jiné jsou spíše odvětvové povahy, jako je sledování železničního trhu.

1.

Doprava

Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze
dne 4. června 1970 o zavedení
účetního systému pro výdaje na
infrastrukturu železniční, silniční
a vnitrozemské vodní dopravy

2.

Zdanění

Nařízení
Rady
86/1797/EHS, Toto nařízení objasňuje, jak se zákaz cel a poplatků s rovnocenným účinkem se vztahuje na poštovní odvětví pro
kterým se ruší určité poštovní dodávky uvnitř EU. Toto znění je v podstatě stále platné, avšak není již nezbytné, neboť zákaz vyplývá přímo ze
poplatky za předkládání zboží Smlouvy.
celnímu úřadu
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