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I. melléklet: Új kezdeményezések1
Szá
m

Szakpolitikai célkitűzés

Kezdeményezések

Európai zöld megállapodás

1

1.

Az európai zöld megállapodás

Az európai zöld megállapodásról szóló közlemény (nem jogalkotási, 2019. 4. negyedéve);
A 2050-re vonatkozó klímasemlegességi célkitűzést tartalmazó európai éghajlat-politikai jogszabály (jogalkotási,
EUMSZ 192. cikk (1) bekezdés, 2020. 1. negyedéve);
Az európai éghajlati paktum (nem jogalkotási, 2020. 3. negyedéve)

2.

A fenntarthatósági átmenet finanszírozása

Fenntartható Európa beruházási terv (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
Méltányos Átállást Támogató Alap (jogalkotási, EUMSZ 175. cikk, 2020. 1. negyedéve)
A fenntartható finanszírozásra vonatkozó megújított stratégia (nem jogalkotási, 2020. 3. negyedéve);
A nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot,
EUMSZ 114. cikk, 2020. 4. negyedéve)

3.

A Bizottság hozzájárulása a Glasgow-ban A 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célterv (nem jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, 2020. 3. negyedéve);
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégia (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve);
megrendezésre kerülő COP26-hoz
Új uniós erdőgazdálkodási stratégia (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve)

4.

Az élelmiszerrendszerek fenntarthatósága

A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve)

5.

Az energia széntelenítése

Az intelligens ágazati integrációra vonatkozó stratégia (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve);
Épület-korszerűsítési hullám (nem jogalkotási, 2020. 3. negyedéve);
Tengeri megújuló energia (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve)

6.

Fenntartható termelés és fogyasztás

A körforgásos gazdaságról szóló új cselekvési terv (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
A fogyasztók zöld átalakulásért való felelősségvállalásának ösztönzése (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot,
EUMSZ 114. cikk, 2020. 4. negyedéve)

7.

Környezetünk védelme

A biológiai sokféleségre vonatkozó, 2030-ig szóló uniós stratégia (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
8. környezetvédelmi cselekvési program (jogalkotási, EUMSZ 192. cikk (3) bekezdés, 2020. 2. negyedéve);
A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia (nem jogalkotási, 2020. 3. negyedéve)

Ebben a mellékletben a Bizottság – amennyiben azok rendelkezésre állnak – további információkat nyújt a munkaprogramjában szereplő kezdeményezésekről, összhangban a
jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodással. Az egyes kezdeményezések mellett zárójelben szereplő tájékoztatás csak jelzésértékű, és az előkészítő
folyamat során módosulhat, különös tekintettel a hatásvizsgálati eljárások eredményeire.
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Szá
m
8.

Szakpolitikai célkitűzés
Fenntartható és intelligens mobilitás

Kezdeményezések
Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve);
ReFuelEU légiközlekedés – Fenntartható légijármű-üzemanyagok (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ
100. cikk (2) bekezdés és/vagy EUMSZ 192. cikk (1) bekezdés, 2020. 4. negyedéve);
FuelEU tengerészet – Zöld európai tengeri térség (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 100. cikk (2)
bekezdés és/vagy EUMSZ 192. cikk (1) bekezdés, 2020. 4. negyedéve);

A digitális korra felkészült Európa
9.

. A digitális korra felkészült Európa

Stratégia Európa számára – Felkészülés a digitális korra (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
Digitális oktatási cselekvési terv (aktualizálás) (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve)

10. A mesterséges intelligencia európai stratégiája

A mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyv (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
Európai adatstratégia (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve)
A mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyv nyomon követése, többek között a biztonság, a felelősség, az
alapvető jogok és adatok tekintetében (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk, 2020. 4. negyedéve)

11. Digitális szolgáltatások

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk, 2020. 4.
negyedéve)

12. Fokozódó kiberbiztonság

A hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv (kiberbiztonsági irányelv) felülvizsgálata
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk, 2020. 4. negyedéve)

13. Digitalizáció a fogyasztók érdekében

Egységes töltők a mobil telefonok és hasonló eszközök számára (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114.
cikk, 2020. 3. negyedéve);
A barangolási rendelet felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk, 2020. 4. negyedéve)

14. . Új európai ipari stratégia

Ipari stratégia (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
Az egységes piaci akadályokról szóló jelentés (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
Az egységes piac végrehajtásáról szóló cselekvési terv (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
Kkv-stratégia (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
A külföldi támogatásokra vonatkozó eszközről szóló fehér könyv (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve)

15. Légiközlekedési szolgáltatási csomag

A repülőtéri díjak felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 100. cikk (2) bekezdés, 2020. 4.
negyedéve); A légi közlekedési szolgáltatások nyújtásának felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot,
EUMSZ 100. cikk (2) bekezdés, 2020. 4. negyedéve)

16. Az Európai Kutatási Térség felé

A kutatás és az innováció jövőjéről, valamint az Európai Kutatási Térségről szóló közlemény (nem jogalkotási, 2020.
2. negyedéve);
Az Európai horizont kutatási és innovációs kutatási és innovációs küldetésekről szóló közlemény (nem jogalkotási,
2020. 4. negyedéve)
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m

Szakpolitikai célkitűzés

17. Digitális pénzügyek

Kezdeményezések
Pénzügyi technológiai cselekvési terv, beleértve az integrált uniós pénzforgalmi piacra vonatkozó stratégiát (nem
jogalkotási, 2020. 3. negyedéve);
A kriptoeszközökre vonatkozó javaslat (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk, 2020. 3.
negyedéve);
A működési- és a kiberrezilienciára vonatkozó, ágazatközi pénzügyi szolgáltatásokról szóló jogszabály (jogalkotási,
beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk, 2020. 3. negyedéve);

Emberközpontú gazdaság
18. Szociális Európa

A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
Méltányos minimálbér a munkavállalóknak az EU-ban (EUMSZ 153. cikk (1) bekezdés b) pont, 153. cikk (2) bekezdés
és 154. cikk, 2020. 1./3. negyedéve);
Az ifjúsági garancia megerősítése (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve);
Európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, 2020. 4. negyedéve)

19. Gazdasági kormányzás

A gazdasági kormányzási keret felülvizsgálata (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve)

20. A tőkepiaci unió elmélyítése

A tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv (nem jogalkotási, 2020. 3. negyedéve);
A befektetési vállalkozások és a piacműködtetőkre vonatkozó keretszabályok (MiFIDII és MiFIR) felülvizsgálata,
beleértve uniós összesítettadat-szolgáltató létrehozását (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 53. cikk (1)
bekezdés és 114. cikk (1) bekezdés, 2020. 3. negyedéve);
A referenciamutatókról szóló rendelet felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk (1)
bekezdés, 2020. 3. negyedéve)

21. A bankunió kiteljesítése

A pénzmosás elleni küzdelemről szóló cselekvési terv (nem jogalkotási, 2020 1. negyedéve);
A tőkekövetelményekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114.
cikk (tőkekövetelmény-rendelet) és EUMSZ 53. cikk (tőkekövetelmény-irányelv), 2020. 2. negyedéve);

22. Hatékony adózás

21. századi vállalkozási adózás (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve),
Az adócsalás elleni küzdelemről, valamint az adózás egyszerűsítéséről és könnyítéséről szóló cselekvési terv
(jogalkotási nem jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 113. és 115. cikk, 2020. 2. negyedéve)

23. Vámuniós csomag

A vámunióról szóló cselekvési terv (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve)
Az egyablakos vámügyintézésről szóló javaslat (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 33. és 114. cikk,
2020. 3. negyedéve)

Európa globális szerepének erősítése
24. Nemzetközi együttműködés

Az EU, valamint az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok közötti megállapodás aláírása és megkötése
(jogalkotási, EUMSZ 217. és 218. cikk, 2020. 3. negyedéve)

25. Pénzügyi szuverenitás

Európa gazdasági és pénzügyi szuverenitásának megerősítése (nem jogalkotási, 2020. 3. negyedéve)
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Kezdeményezések

26. Afrika-stratégia

Az Afrikára vonatkozó uniós stratégia felé (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve)

27. Bővítés

A csatlakozási folyamat előmozdítása – a Nyugat-Balkán hiteles európai integrációs perspektívája (nem jogalkotási,
2020. 1. negyedéve);
Nyugat-Balkáni szerepvállalásunk fokozása – A Bizottság hozzájárulása az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozóhoz
(nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve)

28. Keleti partnerség

A 2020 utáni keleti partnerség (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve)

29. Emberi jogok, demokrácia és nemek közötti Az emberi jogokról és a demokráciáról szóló cselekvési terv (2020-2024) (jogalkotási és nem jogalkotási, 2020. 1.
negyedéve);
egyenlőség
A külső kapcsolatokban a nemek közötti egyenlőségről és a nők társadalmi szerepvállalásának növeléséről szóló
2021–2025-ös uniós cselekvési terv (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve)
30. WTO-reform

WTO–reformkezdeményezés (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve)

Az európai életmód előmozdítása
31. A készségek, az oktatás és a befogadás Aktualizált európai készségfejlesztési program (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
Az európai oktatási térség megvalósítása (nem jogalkotási, 2020. 3. negyedéve);
előmozdítása
Az integrációról és a befogadásról szóló cselekvési terv (nem jogalkotási, 2020 4. negyedéve)
32. Új migrációs és menekültügyi paktum

Új migrációs és menekültügyi paktum és a kísérő jogalkotási javaslatok (nem jogalkotási és jogalkotási, EUMSZ 78.
és 79. cikk, 2020. 1. negyedéve);

33. Európa biztonságának előmozdítása

A biztonsági unióra vonatkozó új uniós stratégia (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve);
Az Europol megbízatásának megerősítése (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 88. cikk, 2020. 4.
bekezdése);
A kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó kiegészítő intézkedésekről szóló javaslat (jogalkotási, beleértve a
hatásvizsgálatot, 2020. 4. negyedéve);
Az emberkereskedelem felszámolására irányuló új uniós stratégia (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve);
A gyermek szexuális zaklatásával szembeni hatékonyabb küzdelemre vonatkozó uniós stratégia (nem jogalkotási,
2020. 2. negyedéve)

34. Az egészség védelme

A rák elleni küzdelemre irányuló európai terv (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve);
Európai gyógyszerstratégia (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedév)

Az európai demokrácia megerősítése
35. Fogyasztóügyi stratégia

Új fogyasztóügyi stratégia (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve)
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36. A demográfiai változás hatásának kezelése

A demográfiai változás hatásáról szóló jelentés (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve);
Az idősödésről szóló zöld könyv (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve)

37. Egyenlőségi és megkülönböztetésmentességi
kezdeményezések

Európai nemi esélyegyenlőségi stratégia (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve), majd a bérek átláthatóságára
vonatkozó kötelező érvényű intézkedések (jogalkotási, hatásvizsgálattal együtt, az EUMSZ 157. cikke, 2020 4.
negyedéve);
Az LMBTI-személyek egyenlőségére vonatkozó stratégia (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedév);
A roma esélyegyenlőségi és befogadási stratégiák 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós kerete (nem jogalkotási,
2020. 4. negyedéve)

38. Demokrácia

Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv (nem jogalkotási és jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ
224. és 114. cikk, 2020. 4. negyedéve)

39. Európa jövője

Az Európa jövőjéről szóló konferencia megtervezése (nem jogalkotási, 2020. 1. negyedéve)

40. Jogállamiság

2020. évi éves jogállamisági jelentés (nem jogalkotási, 2020. 3. negyedéve)

41. Alapvető jogok

Az Alapjogi Charta végrehajtására vonatkozó új stratégia (nem jogalkotási, 2020. 4. negyedéve);
A bűncselekmények áldozatainak jogaira vonatkozó uniós stratégia (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve);
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alkalmazásáról szóló jelentés (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve);
A releváns uniós bűnüldözési szabályok összehangolása az adatvédelem tekintetében (nem jogalkotási, 2020. 2.
negyedéve)

42. Minőségi jogalkotás

A jogalkotás minőségének javításáról szóló közlemény (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve)

43. Tervezés

2020. évi éves tervezési jelentés (nem jogalkotási, 2020. 2. negyedéve)
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II. melléklet: REFIT-kezdeményezések2

Szám

Cím

Egyszerűsítési cél / lehetőség (a felülvizsgálatok REFIT-célkitűzésének, és az értékelésekkel és célravezetőségi
vizsgálatokkal kapcsolatos egyszerűsítési lehetőségek rövid magyarázata)

Európai zöld megállapodás
1.

A (közös piacszervezésről szóló [KPSZ-] A forgalmazási előírások értékelése elősegíti majd a különböző jogszabályok közötti koherencia értékelését, valamint
rendeletben, a „reggeli étkezésről” szóló az egyszerűsítési lehetőségek azonosítását. Az értékelés eredményei alapul szolgálhatnak annak mérlegeléséhez, hogy
irányelvekben és a KPSZ-szel kapcsolatos szükség van-e a forgalmazási előírásokkal kapcsolatos szabályozási változtatásokra.
másodlagos jogszabályokban foglalt) uniós
forgalmazási előírások értékelése

2.

Az Európai Unióban használatos földrajzi A földrajzi árujelzők és a hagyományos különleges termék értékelése elősegíti majd az uniós minőségrendszerek jogi
árujelzők és „Hagyományos különleges termék” keretét alkotó különböző jogszabályok közötti koherencia felmérését, és lehetőséget nyújt annak mérlegelésére, hogy
szükség van-e a keret javítására (korszerűsítésére, egyszerűsítésére és észszerűsítésére). Az értékelés eredményei alapul
jelölés értékelése
szolgálhat annak mérlegeléséhez, hogy szükség van-e az uniós minőségrendszerekkel kapcsolatos szabályozási
változtatásokra.

3.

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei
2020
utáni
kereskedelmi
rendszerének
kontextusában hozott egyes állami támogatási
intézkedésekhez
nyújtott
iránymutatás
felülvizsgálata

4.

A transzeurópai energiahálózatról szóló (TEN-E) E kezdeményezés biztosítani fogja, hogy a TEN-E rendelet teljes mértékben megfeleljen az európai zöld
megállapodásnak és az Unió hosszú távú dekarbonizációs célkitűzéseinek, egyúttal hozzájáruljon az ágazati és a piaci
rendelet felülvizsgálata
integrációhoz, az ellátás biztonságához és a versenyhez. (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 170-171.
cikk, 2020. 4. negyedéve)

5.

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus
berendezésekben
való
alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU
irányelv (ROHS) értékelése

2

A tagállamok ellentételezhetik egyes villamosenergia-igényes felhasználók számára az uniós kibocsátáskereskedelmi
rendszerből eredő magasabb villamosenergia-költségeik egy részét. Az ilyen ellentételezés célja az abban az esetben
megvalósuló kibocsátásáthelyezési kockázat minimalizása, amikor a kibocsátási költségeik miatt az EU-ból olyan
harmadik országokba helyezik át a termelést, amelyek nem alkalmaznak hasonló korlátozásokat. A Bizottság felül fogja
vizsgálni az ellentételezést lehetővé tévő, meglévő szabályokat annak érdekében, hogy hozzáigazítsa azokat a 2021 és
2030 közötti időszakra vonatkozó, új kibocsátáskereskedelmi rendszerhez. (nem jogalkotási, beleértve a
hatásvizsgálatot, 2020. 4. negyedéve)

A ROHS-irányelv értékelése megvizsgálja majd annak eredményességét és hatékonyságát az anyagokra vonatkozó
korlátozások elfogadására és a korlátozások alóli mentességek biztosítására irányuló eljárás tekintetében. Felméri majd
az irányelv koherenciáját és relevanciáját más uniós jogszabályok tekintetében, különösen a REACH és a
környezettudatos tervezésről szóló irányelv értékelése fényében.

Ez a melléklet a Bizottság által tervezett legfontosabb felülvizsgálatokat, értékeléseket és célravezetőségi vizsgálatokat – ezen belül a REFIT-platform véleményei alapján
indított értékelési munkát – tartalmazza. A Bizottság 2020 végéig fogja ezeket véglegesíteni.
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Egyszerűsítési cél / lehetőség (a felülvizsgálatok REFIT-célkitűzésének, és az értékelésekkel és célravezetőségi
vizsgálatokkal kapcsolatos egyszerűsítési lehetőségek rövid magyarázata)

Cím

6.

Az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EU Az ELV-irányelv értékelése megvizsgálja majd az irányelv eredményességét, hatékonyságát és koherenciáját más
jogszabályokkal, valamint relevanciáját a körforgásos gazdasággal, műanyagokkal, erőforrás-hatékonysággal,
irányelv (ELV) értékelése
nyersanyagokkal stb. kapcsolatos tágabb szakpolitikai célkitűzések fényében.

7.

Az ipari kibocsátásokról
irányelv (IED) értékelése

8.

Az illegális fakitermeléssel szembeni uniós
szabályok (az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet,
a 995/2010/EU rendelet és a 2173/200/EK uniós
FLEGT-rendelet) célravezetőségi vizsgálata

A célravezetőségi vizsgálat megvizsgálja majd mindkét rendelet koherenciáját, relevanciáját és uniós hozzáadott értékét
az illegális fakitermelés elleni globális küzdelemhez való hozzájárulás tekintetében. A célravezetőségi vizsgálatból
levont tanulságok hasznosak lesznek más nyersanyagokkal kapcsolatos keresletoldali intézkedések vizsgálata
szempontjából.

9.

Az akkumulátorokról szóló uniós irányelv
felülvizsgálata

Az akkumulátorokról szóló uniós irányelv értékelési/végrehajtási jelentéseiben levont következtetés szerint arra kell
törekedni, hogy a felülvizsgálat jobban figyelembe vegye a körforgásos jelleget, javítsa a fenntarthatóságát, valamint
lépést tartson a technológiai fejlődéssel. Ez az akkumulátorokra vonatkozó stratégiai cselekvési tervben is szerepel. Az
irányelvre vonatkozó jelentések következtetéseinek megszületését követően a kezdeményezés módosítani fogja az
irányelvet vagy a Bizottság az irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló új rendeletjavaslatot készít majd, elsősorban
az életciklusra és a fenntarthatóságra vonatkozó követelmények beépítése céljából. (jogalkotási, beleértve a
hatásvizsgálatot, 2020. 4. negyedéve)

10.

Az endokrin károsító anyagokról szóló, releváns Az endokrin károsító anyagok az endokrin rendszer (hormonrendszer) működését módosító, az emberek vagy állatok
uniós jogszabályokra vonatkozó célravezetőségi egészségére negatív hatást gyakorló vegyi anyagok. Az uniós intézkedések széles köre szabályozza ezeket az
anyagokat. A célravezetőségi vizsgálat felméri majd, hogy ezek az intézkedések megvalósítják-e az emberi egészség és
vizsgálat
a környezet védelmére irányuló átfogó célkitűzést. Értékelni fogja az uniós jogszabályok koherenciáját,
eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját és uniós hozzáadott értékét, hangsúlyt helyezve a vegyi anyagokkal
kapcsolatos uniós joganyag koherenciájára.

11.

A halászatra és az akvakultúra-termékekre Ez a felülvizsgálat egyszerűsíteni fogja a jogi struktúrát: egyetlen (uniós) rendelet fogja felváltani az akvakultúraalkalmazandó
EU-n
belüli
forgalmazási termékeket, az átláthatóságot és a fogyasztók tájékoztatását jelenleg szabályozó kiterjedő három rendeletet.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 43. cikk, közös halászati politika, 2020. 4. negyedéve)
előírásokról szóló rendelet felülvizsgálata

12.

A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai
vasúti hálózatról szóló 913/2010/EU rendelet
értékelése
(A vasúti árufuvarozási folyosóról szóló rendelet)

szóló

2010/75/EU Az IED-irányelv értékelése megvizsgálja majd az irányelv eredményességét, hatékonyságát, uniós hozzáadott értékét,
más jogszabályokkal való koherenciáját, valamint relevanciáját a levegő, a víz, valamint a talaj szennyezésének fontos
(agár) ipari forrásainak kezelése szempontjából.

A vasúti árufuvarozás növelése az egyik kulcseleme annak az uniós szakpolitikának, amely a közúti közlekedésből
származó CO2-kibocsátás csökkentésére irányul. A vasúti árufuvarozási folyosóról szóló rendelet célja, hogy javítsa az
együttműködést és a koordinációt számos olyan folyosó mentén, amelyek különösen alkalmasak a nemzetközi vasúti
árufuvarozás fejlesztésére.
A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló 913/2010/EU rendelet 2010-ben lépett hatályba,
és kilenc vasúti árufuvarozási folyosót hoztak létre, amelyeket később két további folyosóval egészítettek ki. Ezen
értékelés célja, hogy teljes körű áttekintést nyújtson a rendelet végrehajtásáról, valamint hatásainak vizsgálatáról. Ez
hasznos lesz annak meghatározásához, hogy milyen további uniós szintű intézkedések szükségesek a vasúti
árufuvarozás fellendítéséhez.
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Cím

Egyszerűsítési cél / lehetőség (a felülvizsgálatok REFIT-célkitűzésének, és az értékelésekkel és célravezetőségi
vizsgálatokkal kapcsolatos egyszerűsítési lehetőségek rövid magyarázata)

13.

A peszticidek fenntartható használatáról szóló
2009/128/EK irányelv értékelése

Ez az értékelés megvizsgálja majd többek között az irányelv által elért eredményeket a peszticidektől való függőség
csökkentése és a peszticidek alacsony kockázatú, nem vegyi alternatívák bevezetése terén. Mérlegelni fogja továbbá az
egyszerűsítési lehetőségeket, például a peszticidek kijuttatásához használt berendezésekre vonatkozó vizsgálati
szabályok és az új hivatalos ellenőrzési szabályok tekintetében.

14.

Az EU állatjóléti stratégiájának (2012–2015)
értékelése

Ez az értékelés megvizsgálja majd, hogy az EU állatjóléti stratégiája milyen mértékben járult hozzá az EU állatjóléti
keretének egyszerűsítéséhez, valamint azt, hogy az e területen jelentkező szükségletek alakulását figyelembe véve
milyen egyszerűsítési lehetőségek maradtak.

15.

A növényvédő szerek engedélyezésének és a
növényvédőszer-maradékok határértékének
értékelése

Ez az értékelés kiterjed a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendelet, valamint a
növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló 396/2005/EK rendelet tagállamokbeli végrehajtására és működésére
azóta, hogy azok 2011 júniusa, illetve 2008 szeptembere óta alkalmazandóvá váltak. Javaslatot tesz arra, hogy milyen
módon lehetne javítani a rendeletek végrehajtását a jelenlegi szabályozási keret egyszerűsítése vagy erősítése
érdekében, például a késedelmek kezelése és az átláthatóság fokozása, az engedélyezés zónarendszerének és az
engedélyek kölcsönös elismerésének javítása, a fenntartható növényvédelem, az alacsony kockázatú megoldások és a
hatékony kockázatcsökkentés előmozdítása, valamint a rendeletek és az egyéb uniós jogszabályok közötti koherencia és
következetesség fokozása céljából.
Az értékelés megvizsgálja továbbá a REFIT-platform 2017. június 7-én elfogadott XI.10.a. véleményében (Többféle
felhasználású/többféle forrásból származó anyagok– Klorát), valamint a REFIT-platform 2019. március 14-én
elfogadott XI.22.a. véleményében (A növényvédő szerek nyilvántartásba vétele) felvetett kérdéseket.

16.

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokról
szóló 1924/2006/EK rendeletnek a növényekkel és
növényi alapú készítményekkel kapcsolatos,
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állítások tekintetében történő értékelése,
valamint azok élelmiszerekben való
felhasználására vonatkozó általános
keretszabályozás értékelése

Ez az értékelés megvizsgálja a REFIT-platform XI.11.a-b. véleményében (A tápanyagprofil megállapítása) felvetett
kérdést. Az értékelés megvizsgálta a jelenlegi helyzet hatásait (ahol nem létezik uniós szintű tápanyagprofil).
Kiértékeli, hogy a tápanyagprofilok továbbra is megfelelnek-e a céljuknak, indokoltak-e és megfelelőek-e
élelmiszerekre vonatkozó állításokról szóló rendelet célkitűzéseinek biztosításához. Ezen értékelés eredményei
várhatóan érinteni fogják a hagyományos növényi gyógyszerekről szóló irányelvvel kapcsolatban a vállalkozások által
felvetett, a REFIT-platform XI.6.a-b. véleményében szereplő kérdéseket is.

17.

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok
értékelése

Ez az értékelés az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jelenlegi uniós jogszabályok valamennyi
szempontját megvizsgálja, beleértve az uniós szintű különleges intézkedések esetében jelenleg előírt megfelelőségi
nyilatkozat hatékonyságát is. Ezen értékelés alapján a Bizottság mérlegelni fogja, hogy szükség van-e további uniós
szintű intézkedésekre, többek között különféle olyan kérdések megfontolására, mint amelyet a REFIT-platform XI.1.a.
véleménye vetett fel, amely közös európai követelményt javasol az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő valamennyi
típusú anyagra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat tekintetében.
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18.

Cím
A közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó
harmonizált folyami információs
szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK
irányelv értékelése

Egyszerűsítési cél / lehetőség (a felülvizsgálatok REFIT-célkitűzésének, és az értékelésekkel és célravezetőségi
vizsgálatokkal kapcsolatos egyszerűsítési lehetőségek rövid magyarázata)
A folyami információs szolgáltatások (a továbbiakban: RIS) információs és kommunikációs technológiákat (a
továbbiakban: IKT) használnak a belvízi közlekedés biztonságának, hatékonyságának és környezetbarát jellegének
elősegítésére. A RIS-irányelv keretet biztosít a RIS nyújtására és megvalósítására szolgáló minimumkövetelményekhez
és műszaki előírásokhoz, hogy biztosítsa a tagállami RIS-rendszerek harmonizációját, interoperabilitását és határokon
átnyúló kompatibilitását a IV. vagy annál magasabb osztályba tartozó vízi utak esetében. Az értékelés megvizsgálja az
irányelv végrehajtását, valamint az ágazat közelmúltbeli szervezeti és technológiai fejlődését, különösen a digitális
technológiák tekintetében. Felméri továbbá, hogy mely területeken lehetne egyszerűsíteni az irányelven alapuló
műszaki előírások aktualizálásának folyamatát.

A digitális korra felkészült Európa
A Bizottság a rendelet 49. cikkében előírtnak megfelelően 2020. július 1-jéig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és
a Tanácsnak az (EU) 910/2014 rendelet alkalmazásáról. A jelentés felméri majd, hogy az eIDAS-keret milyen
mértékben felel meg továbbra is a célnak a kívánt kimenetek, eredmények és hatások elérése tekintetében, és
meghatározhatja a szabályozási teljesítmény javítását célzó lehetséges további intézkedéseket. A Bizottság a minőségi
jogalkotásra vonatkozó iránymutatással összhangban értékelést fog végezni, amely az érdekelt felekkel folytatott
nyilvános és célzott konzultációt is magában foglal.

19.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak a belső piacon történő
elektronikus
tranzakciókhoz
kapcsolódó
elektronikus
azonosításról
és
bizalmi
szolgáltatásokról szóló (EU) 910/2014 rendelet
(eIDAS-rendelet) alkalmazásáról

20.

A széles sávú infrastruktúra kiépítésével A felülvizsgálat célja a szükségtelen és költséges adminisztratív terhek csökkentése, melyek jelentősen akadályozhatják
kapcsolatos költségek csökkentéséről szóló és késleltethetik a hálózat kiépítését Arra irányul, hogy javítsa a meglévő intézkedés hatékonyságát, egyszerűsítve az
engedélyeket és eljárásokat, illetve reagálóképesebbé téve a mérnöki munkát, az egyéb infrastruktúrákkal (út- és
irányelv (2014/61/EU irányelv) felülvizsgálata
energiahálózat stb.) való koordináció javítása révén. Ez fontos lehetőséget kínál arra, hogy új jogszabályok révén
biztosítsuk az ágazat általános adminisztratív terheinek csökkentését.

21.

A belső piacról és a határokon átnyúló e- A Bizottság az (EU) 302/2018 rendelet 9. cikkében előírtaknak megfelelően 2020. március 23-ig jelentést tesz e
kereskedelemről szóló rendelet (területi alapú rendelet értékeléséről az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A
Bizottság figyelembe veszi a belső piacról és a határokon átnyúló e-kereskedelemről szóló rendelet általános hatását,
tartalomkorlátozás) felülvizsgálata
beleértve különösen a különböző alkalmazandó fogyasztói szerződési jogi rendszerek meglétéből eredő esetleges
további, a kereskedőkre háruló adminisztratív és pénzügyi terheket.

22.

A kulturális anyagok digitalizálásáról és online A folyamatban lévő értékelés megvizsgálja a kulturális anyagok digitalizálásával és online hozzáférhetőségével,
hozzáférhetőségéről,
valamint
a
digitális valamint a digitális megőrzéssel foglalkozó egyik fő szakpolitikai dokumentumot azzal a céllal, hogy megismerje az
megőrzésről
szóló
(2011/711/EU)
ajánlás érdekeltek véleményét az ajánlás esetleges frissítéséről annak érdekében, hogy az jobban megfeleljen az aktuális
elvárásoknak és jobban kiaknázza az európai kulturális örökségben rejlő lehetőségeket, ami minden európai polgár
felülvizsgálata
érdekét
szolgálná.
A felülvizsgálat a jelenlegi technológiai tendenciáknak és az ágazat igényeinek megfelelően fogja áttekinteni az említett
kérdéseket.
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Egyszerűsítési cél / lehetőség (a felülvizsgálatok REFIT-célkitűzésének, és az értékelésekkel és célravezetőségi
vizsgálatokkal kapcsolatos egyszerűsítési lehetőségek rövid magyarázata)

23.

Az
állami
támogatások
szabályozásának
korszerűsítését célzó 2012. évi csomag, a
vasutakról szóló iránymutatások és a rövid
lejáratú exporthitel-biztosítás célravezetőségi
vizsgálata

Az állami támogatási szabályozás korszerűsítésének köszönhetően jelenleg a végrehajtott új támogatási intézkedések
96 %-a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. Ez lehetővé teszi a gyorsabb tagállami végrehajtást, valamint azt, hogy
az állami támogatások ellenőrzése „a nagyobb dolgok tekintetében nagyobb szerepet kapjon, a kisebb dolgok
tekintetében pedig kisebbet”. A folyamatban lévő célravezetőségi vizsgálat többek között annak felmérésére törekszik,
hogy a jelenlegi rendszer milyen mértékben járult hozzá az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint hogy tovább
lehet-e korszerűsíteni és észszerűsíteni az állami támogatási szabályokat.

24.

A
vertikális
értékelése

25.

Az uniós összefonódás-ellenőrzés eljárási és A folyamatban lévő értékelés az egyszerűsítésre és adott esetben bürokrácia csökkentésére, a bejelentési rendszer
egyszerűsítésére és más technikai jellegű fejlesztésekre összpontosít. Ezen túlmenően az uniós összefonódás-ellenőrzési
joghatósági vonatkozásainak értékelése
rendelet tisztán árbevétel alapú joghatósági küszöbértékeinek hatékonyságával kapcsolatos, közelmúltban folytatott vita
fényében annak felmérését tűzi ki célul, hogy az említett küszöbértékek lehetővé teszik-e az összes olyan ügylet
figyelembevételét, amelyek esetleg hatást gyakorolhatnak a belső piacra.

26.

Az általános csoportmentességi rendelet célzott A Bizottság célja az általános csoportmentességi rendeletnek a következő többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó
módosítása az uniós finanszírozási programokkal célzott módosítása. A javaslat biztosítani fogja, hogy tagállami alapokból vagy a nemzeti szinten kezelt esb-alapokból
és a központilag kezelt uniós alapokból származó nemzeti finanszírozás zökkenőmentesen kombinálható legyen a
kapcsolatban
következő területeken: az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek; a Horizont 2020 vagy az Európai
Horizont keretén belüli, kiválósági pecséttel rendelkező K+F+I projektek, valamint a Horizont 2020 vagy az Európai
Horizont keretén belül társfinanszírozott projektek és partnerségalakítások; valamint az európai területi együttműködési
projektek. (2020. 3. negyedév)

27.

Konzorciumi
csoportmentességi
rendelet A jelenlegi konzorciumi csoportmentességi rendelet további négy évvel történő meghosszabbítása tovább egyszerűsíti
(mentesség az EUMSZ 101. cikke alól annak elemzését, hogy a konzorciumok megfelelnek-e a versenyszabályoknak, mérsékeli a külső tanácsadástól való
konténerszállítók
közötti
együttműködési függést és csökkenti a jogi költségeket. (2020. 2. negyedéve)
megállapodások bizonyos típusai esetén)

28.

A 2014/35/EU kisfeszültségi irányelv értékelése

Szám

csoportmentességi

rendelet A vertikális csoportmentességi rendelet és a vertikális korlátozásokról szóló iránymutatás folyamatban lévő
értékelésének célja elsősorban annak felmérése, hogy a jelenlegi rendszer milyen mértékben valósította meg azt a
célkitűzését, hogy olyan mentességet biztosítson a vertikális megállapodások, amelyek összességében
hatékonyságnövelők, és így jogbiztonságot teremtenek és csökkentik az érdekelt felek megfelelési költségeit. Ez
kiterjed azon területek meghatározására is, ahol a jelenlegi rendszer esetleg nem tükrözi megfelelően az új piaci
fejleményeket, valamint az esetleges hiányosságok azonosítására, amelyek jogbizonytalansághoz és a különböző uniós
tagállamok vertikális szabályainak következetlen végrehajtásához vezethetnek, és ezért fokozott megfelelési
költségeket okozhatnak az érdekelt feleknek.

A kisfeszültségi irányelv biztosítja, hogy a bizonyos feszültséghatáron belüli elektromos berendezések magas szintű
védelmet nyújtsanak az európai polgárok számára, és az egységes piac előnyei teljes mértékben vonatkozzanak azokra.
Az irányelv 2016. április 20-tól alkalmazandó. Ezen értékelés célja annak felmérése, hogy az irányelv megfelel-e a
célnak az eredményesség, a hatékonyság, a relevancia, a koherencia és az uniós hozzáadott érték szempontjából. Az
irányelv eredményességére vonatkozó következtetések alapján a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy az irányelv
hatékonyabbá tétele érdekében mely következő lépések válhatnak szükségessé.
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Szám

Egyszerűsítési cél / lehetőség (a felülvizsgálatok REFIT-célkitűzésének, és az értékelésekkel és célravezetőségi
vizsgálatokkal kapcsolatos egyszerűsítési lehetőségek rövid magyarázata)

Cím
szolgáltatásokról

A postai
irányelv

30.

A „kkv fogalommeghatározásának” értékelése

31.

A
gépekről
felülvizsgálata

32.

A formatervezési minták oltalmáról szóló uniós
jogszabály értékelése

Az értékelés célja annak elemzése, hogy a formatervezési minták oltalmáról szóló jelenlegi uniós jogszabály milyen
mértékben érte el célkitűzését az eredményesség, a hatékonyság, a relevancia, a koherencia és az uniós hozzáadott érték
szempontjából, valamint hogy világos jelzést nyújtson arra nézve, hogy e jogszabály milyen mértékben tekinthető még
célravezetőnek. Az értékelés azonosítja a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítésének lehetőségeit annak
érdekében, hogy elősegítse a formatervezési mintaoltalom EU-n belüli egyszerű felhasználását, ami esetlegesen
csökkentheti a költségeket és az adminisztratív terheket a vállalkozások, a tervezők és a kkv-k javára.

33.

A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK
irányelv

Az utólagos értékelés felméri majd, hogy az irányelv mennyire jól teljesített a közúti közlekedésbiztonság javítása, a
szabad mozgás megkönnyítése és a csalás lehetőségének csökkentése terén. Megvizsgálja továbbá a műszaki fejlődést,
pl. a járművek és a digitalizáció (digitális engedélyek) tekintetében.

szóló

szóló

97/67/EK A postai ágazat a digitalizáció miatt jelentős változásokon megy keresztül. A postai szolgáltatásokról szóló (97/67/EK)
irányelv 1997-ben keletkezett, és 2002-ben és 2008-ban felülvizsgálták. Az irányelv alkalmazásáról szóló jelentést
kísérő értékelés megvizsgálja majd, hogy az irányelv időtálló-e és továbbra is megfelel-e a célnak.

29.

2006/42/EK

E kezdeményezés hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozások fogalommeghatározásáról szóló (2003/361/EK)
bizottsági ajánlásra terjed ki. Meghatározza az annak eldöntésére szolgáló kritériumokat, hogy egy vállalkozás kkv-nak
minősül-e (azaz az alkalmazottak száma, az árbevétel/mérlegfőösszeg és a függetlenség), és 2005. január 1-je óta
alkalmazzák, amikor felváltotta a 96/280/EK ajánlást. Mivel az ajánlásra több mint 100, az uniós szakpolitikák széles
körére (például az állami támogatásokra) vonatkozó uniós jogi aktus hivatkozik, a helyettesítés során foglalkozni kell
majd ezekkel a hivatkozásokkal.

irányelv E kezdeményezés céljai a következők:
i. az új technológiákból eredő problémák kezelése, lehetővé téve egyúttal a technológiai fejlődést;
ii. a dokumentációs kötelezettségek egyszerűsítése a digitális formátumok engedélyezésével, ami csökkenti majd a
gazdasági szereplők adminisztratív terheit, és további kedvező hatást gyakorol a környezeti költségekre;
iii. az irányelv jelenlegi szövegében szereplő egyes nagy jelentőségű fogalmak és fogalommeghatározások jogi
egyértelműségének javítása;
iv. a termékekre vonatkozó más irányelvekkel és rendeletekkel való koherencia biztosítása, valamint a jogszabályok
végrehajtásának javítása az új jogszabályi kerettel való összehangolás révén;
v. az átültetés költségek csökkentése az irányelv rendeletté való átalakításával.
(jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk, 2020. 4. negyedéve)

Emberközpontú gazdaság
34.

Egységes kerekítési szabályok (Az euróérmékkel
kapcsolatos legújabb fejleményekről szóló
jelentés nyomon követése COM(2018) 787
final/2)

Az egy és két eurócentes érmék használatának és közös kerekítési szabályok lehetséges bevezetésének értékelése. Egy
lehetséges javaslat közös kerekítési szabályokat vezetne be az egy és két eurócentes érmék használatával kapcsolatos
kihívások kezelésére (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 133. cikk, 2020. 4. negyedéve)
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Egyszerűsítési cél / lehetőség (a felülvizsgálatok REFIT-célkitűzésének, és az értékelésekkel és célravezetőségi
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35.

A nyilvános vállalati beszámolásra vonatkozó
célravezetőségi vizsgálat

E célravezetőségi vizsgálat célja annak felmérése, hogy a rendszeres és nyilvános vállalati beszámolásra vonatkozó
uniós jogszabályok továbbra is megfelelnek-e az érdekelt feleknek a vállalatok tevékenységére, teljesítményére,
kockázataira és hatásaira vonatkozó információk iránti igényének.

36.

A kábítószer-prekurzorok kereskedelméről szóló
jogszabályok értékelése

A Bizottság a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendeletet és 111/2005/EK rendeletet azon célkitűzésük
fényében fogja értékelni, hogy olyan nyomon követés és ellenőrzési rendszert hozzanak létre a kábítószer-prekurzorok
kereskedelmére vonatkozóan, amely megakadályozza a jogszerű ellátási láncok tiltott kábítószer-előállítás céljára való
eltérítését. Az említett két rendelet mellett az értékelés kiterjed a kapcsolódó jogi aktusokra, a (EU) 2015/1011
felhatalmazáson alapuló rendeletre és az (EU) 2015/1013 végrehajtási rendeletre is.

37.

A kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról szóló
515/97/EK rendelet értékelése

Az 515/97/EK rendelet biztosítja az uniós vámjogszabályok helyes alkalmazását. Az 515/97/EK rendelet 2015. évi
felülvizsgálata óta új fejleményeket (például új adatvédelmi rendszert, új csalási kockázatokat) regisztráltak. Az
értékelés célzott konzultáció igénybevételével is értékelni fogja az 515/97/EK rendelet általános működését.

Európa globális szerepének erősítése
38.

Az EUROMED országokkal (Tunézia, Marokkó,
Egyiptom, Jordánia, Algéria és Libanon)
megkötött hat uniós társulási megállapodás
kereskedelmi pillérének értékelése

Ez az értékelés azonosíthatja az eljárások korszerűsítésének lehetőségeit, amelyek esetlegesen csökkenthetik a
költségeket és az adminisztratív terheket és egyszerűsíthetik a folyamatokat. Ezen túlmenően ezeket a potenciális
előnyöket fel lehet használni az említett megállapodás jövőbeli újratárgyalása vagy más országokkal kötendő
megállapodások tárgyalása során.

39.

Az EU-CARIFORUM gazdasági partnerségi
megállapodás végrehajtásának értékelése

Ez az értékelés azonosíthatja az eljárások korszerűsítésének lehetőségeit, amelyek esetlegesen csökkenthetik a
költségeket és az adminisztratív terheket és egyszerűsíthetik a folyamatokat. Ezen túlmenően ezeket a potenciális
előnyöket fel lehet használni az említett megállapodás jövőbeli újratárgyalása vagy más országokkal kötendő
megállapodások tárgyalása során.

40.

Kínzásmentes kereskedelem

Az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során
alkalmazható áruk kereskedelméről szóló (EU) 2019/125 rendelet (a továbbiakban: kínzás elleni rendelet)
felülvizsgálata.
A kínzás elleni rendelet 32. cikke értelmében a Bizottság 2020. július 31-ig, majd azt követően ötévenként
felülvizsgálja e rendelet végrehajtását. A Bizottság a 2020 júliusáig elfogadandó felülvizsgálati jelentés alapján dönt
arról, hogy helyénvaló-e javaslatot tennie a rendelet módosítására. A felülvizsgálat eredményétől függetlenül, és annak
biztosítása mellett, hogy az érintett árukra továbbra is hatékony korlátozások vonatkozzanak, fontolóra lehetne venni
például, hogy mely területeken lenne lehetőség a jelentéstételi követelmények vagy az információcsere
egyszerűsítésére.
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Az európai életmód előmozdítása
41.

Az 1901/2006/EK gyermekgyógyászati rendelet
és a 141/2000/EK ritka betegségek gyógyszereiről
szóló rendelet értékelése

Ez az értékelés érdemben hozzájárul majd az EU jövőbeli gyógyszerstratégiájához. A rendelkezésre álló bizonyítékok
alapján az értékelés külön-külön és együttesen is felméri a ritka betegségek gyógyszereiről szóló rendelet és
gyermekgyógyászati rendelet erősségeit és gyengeségeit. Az értékelés többek között a kielégítetlen gyógyászati
igényeknek megfelelő termékekre és a hatályos jogszabályokban biztosított ösztönzők alkalmazási módjára
összpontosít.

Az európai demokrácia megerősítése
42.

A fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló
2008/48/EK irányelv felülvizsgálatára irányuló
bizottsági javaslat

Az irányelv folyamatban lévő értékelése az elért eredményekre, az irányelv költségeire és előnyeire összpontosít.
Emellett kiemelten foglalkozik majd azzal, hogy az irányelv eredeti célkitűzései és eszközei megfelelnek-e a jelenlegi
igényeknek, valamint annak nyomon követésével, hogy az irányelv mennyire kompatibilisen működik más
jogszabályokkal, és hogy az uniós beavatkozás valóra váltotta-e az előnyöket. Az értékelés eredménye alapján a
felülvizsgálat biztosítani fogja a fogyasztók tájékoztatásának javítását és a fogyasztói hitelek jobb megértését, szem
előtt tartva e termékek kínálatának digitalizációját. Az értékelés célja, hogy hatékonyabb védelmet nyújtson a
fogyasztóknak a különösen az interneten terjedő felelőtlen hitelezési gyakorlatokkal szemben. (jogalkotási, beleértve a
hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk, 2020. 4. negyedéve)

43.

A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások
távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló
2002/65/EK irányelv felülvizsgálatára irányuló
bizottsági javaslat

A folyamatban lévő értékelés felméri majd, hogy megvalósultak-e az eredeti célkitűzések, valamint megvizsgálja az
irányelv működését a költség-haszon, a tehercsökkentés és az egyszerűsítés szempontjából, és abban a tekintetben,
hogy mennyire kompatibilis a lakossági pénzügyi szolgáltatások, a fogyasztóvédelem és az adatvédelem terén meglévő
más jogszabályokkal. Az elemzés fel fogja mérni az irányelv uniós hozzáadott értékért, és azt, hogy annak eszközei
megfelelnek-e az eredeti és a jelenlegi igényeknek. Az értékelés eredménye alapján a felülvizsgálat biztosítani fogja a
lakossági pénzügyi termékek jobb megértését, szem előtt tartva e termékek kínálatának digitalizációját. Az értékelés
célja, hogy hatékonyabb védelmet nyújtson a fogyasztóknak a különösen az interneten terjedő felelőtlen hitelezési
gyakorlatokkal szemben. (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk, 2020. 4. negyedéve)

44.

A 2001/95/EK általános termékbiztonsági Az irányelv foglalkozni fog az új technológiák által felvetett termékbiztonsági kérdésekkel; kezeli majd az online
irányelv
felülvizsgálata értékesítésre vonatkozó konkrétabb intézkedések iránti igényt; aktualizálni fogja a termékbiztonság általános jogi
keretét, valamint a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről szóló új (EU) 2019/1020 rendelet fényében
(rendelet; jogalap EUMSZ 114. cikk)
megszünteti majd a harmonizált és a nem harmonizált termékek között a piacfelügyelet tekintetében fennálló eltérést. A
felülvizsgálat emellett javítaná a termékvisszahívások hatékonyságát és az új termékbiztonsági kockázatok fedezését. A
felülvizsgálatnak meg kell erősítenie a tagállamok végrehajtási hatáskörét, különösen a behozatal ellenőrzése
tekintetében. (jogalkotási, beleértve a hatásvizsgálatot, EUMSZ 114. cikk, 2020. 4. negyedéve)
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III. melléklet: Előterjesztett, tárgyalási szakaszban lévő kiemelt javaslatok3

Szám

Teljes cím

Hivatkozási szám

Európai zöld megállapodás

3

1.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2015/757 rendeletnek a hajó-fűtőolajfogyasztási globális COM(2019) 38 final
adatgyűjtő rendszer megfelelő figyelembevétele érdekében történő módosításáról
2019/0017 (COD)
2019.2.4.

2.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 768/2005/EK, COM(2018) 368 final
az 1967/2006/EK és az 1005/2008/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet halászati ellenőrzések 2018/0193 (COD)
tekintetében történő módosításáról
2018.5.30.

3.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó
egyszerűsítési intézkedésekről

COM(2018) 277 final
2018/0138 (COD)
2018.5.17.

4.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett
díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról

COM(2017) 275 final
2017/0114 (COD)
2017.5.31.

5.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló 866/2004/EK rendelet a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei hatálya alá tartozó áruk tekintetében történő módosításáról

COM(2015) 380 final
2015/0165 (NLE)
2015.7.28.

6.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával COM(2015) 177 final
módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében 2015/0093 (COD)
történő módosításáról
2015.4.22.

7.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az InvestEU program létrehozásáról

8.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról (Ignalina-program), COM(2018) 466 final
valamint az 1369/2013/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2018/0251 (NLE)
2018.6.13.

COM(2018) 439 final
2018/0229 (COD)
2018.6.8.

A többéves pénzügyi keretben (MFF) szereplő javaslatokat szürke háttérrel emeltük ki.
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Hivatkozási szám

9.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi
program létrehozásáról, valamint az 1368/2013/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

10.

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények COM(2018) 445 final
nyújtásáról szóló 2007/198/Euratom határozat módosításáról
2018/0235 (NLE)
2018.6.7.

11.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és COM(2018) 385 final
az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
2018/0209 (COD)
2018.6.1.

12.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2018) 390 final
2018/0210 (COD)
2018.6.12.

13.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról,
valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2018) 393 final
2018/0217 (COD)
2018.6.1.

14.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló COM(2018) 394 final
1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati 2018/0218 (COD)
termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió 2018.4.23.
legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági
intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról

15.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai COM(2018) 392 final
tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 2018/0216 (COD)
(EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2018.6.1.
és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

16.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az COM(2019) 581 final
Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 2019/0254 (COD)
228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, 2019.10.31.
valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében
történő módosításáról

COM(2018) 467 final
2018/0252 (NLE)
2018.6.13.

A digitális korra felkészült Európa
17.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és
kötelezettségeiről (átdolgozás)

COM(2017) 548 final
2017/0237 (COD)
2017.9.27.
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18.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén COM(2013) 130 final
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légifuvarozók 2013/0072 (COD)
felelősségéről szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról
2013.3.13.

19.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egységes európai égbolt végrehajtásáról (átdolgozás)

COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)
2013.6.11.

20.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes
szabályairól

COM(2011) 827
végleges
2011/0391 (COD)
2011.12.1.

21.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő
használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról

COM(2017) 282 final
2017/0113 (COD)
2017.5.31.

22.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való
hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról

COM(2017) 647 final
2017/0288 (COD)
2017.11.8.

23.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK COM(2018) 639 final
irányelv hatályon kívül helyezéséről
2018/0332 (COD)
2018.9.12.

24.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) COM(2019) 208 final
kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet 2019/0101 (COD)
módosításáról
2019.6.14.

25.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a
személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet)

26.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási COM(2018)630 final
Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról Az Európai Bizottság hozzájárulása a 2018. szeptember 19– 2018/0328 (COD)
20-i salzburgi vezetői értekezlethez
2019.9.12.

27.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az... rendelettel [ESC-rendelet] bevezetett európai szolgáltatási e-kártya COM(2016) 823 final
jogi és működési keretéről
2016/0402 (COD)
2017.1.10.

COM(2017) 10 final
2017/0003 (COD)
2017.1.10.
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28.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai szolgáltatási e-kártya és a kapcsolódó adminisztratív eszközök COM(2016) 824 final
bevezetéséről
2016/0403 (COD)
2017.1.10.

29.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az
1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

30.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások COM(2018) 441 final
– versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 2018/0231 (COD)
254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről
2018.6.7.

31.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását COM(2018) 436 final
szolgáló egyedi program létrehozásáról
2018/0225 (COD)
2018.6.7.

32.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról,
valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról

COM(2018) 435 final
2018/0224 (COD)
2018.6.7.

33.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő
kutatási és képzési programjának (2021–2025) létrehozásáról

COM(2018) 437 final
2018/0226 (NLE)
2018.6.7.

34.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő COM(2018) 434 final
létrehozásáról
2018/0227 (COD)
2018.6.8.

35.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Védelmi Alap létrehozásáról

COM(2018) 476 final
2018/0254 (COD)
2018.6.13.

36.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a
létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

COM(2018) 447 final
2018/0236 (COD)
2018.6.8.

COM(2018) 438 final
2018/0228 (COD)
2018.6.7.

Emberközpontú gazdaság
37.

Javaslat – A TANÁCS IRÁNYELVE a tagállamok költségvetési felelősségének és középtávú költségvetési orientációjának erősítésére irányuló
rendelkezések megállapításáról

COM(2017) 824 final
2017/0335 (CNS)
2017.12.6.
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38.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 806/2014/EU rendeletnek az európai betétbiztosítási rendszer létrehozása COM(2015) 586 final
érdekében történő módosításáról
2015/0270 (COD)
2015.11.24.

39.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az államkötvény-fedezetű értékpapírokról

COM(2018) 339 final
2018/0171 (COD)
2018.5.24.

40.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hitelgondozókról, a hitelfelvásárlókról és a biztosítékok érvényesítéséről

COM(2018) 135 final
2018/0063 (COD)
2018.3.14.

41.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások COM(2016) 198 final
és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról
2016/0107 (COD)
2016.4.13.

42.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló
keretrendszerről, valamint az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet módosításáról

COM(2016) 856 final
2016/0365 (COD)
2016.11.28.

43.

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az euróövezet Nemzetközi Valutaalapban való egységes képviseletének fokozatos megteremtésére
irányuló intézkedések meghatározásáról

COM(2015) 603 final
2015/0250 (NLE)
2015.10.21.

44.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az euróövezeti konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési COM(2019) 354 final
eszköz irányítási keretéről
2019/0161 (COD)
2019.7.24.

45.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK COM(2016) 815 final
rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról (EGT- és 2016/0397 (COD)
Svájc-vonatkozású szöveg)
2016.12.14.

46.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott COM(2019) 620 final
együttműködésről szóló 573/2014/EU határozat módosításáról
2019/0188 (COD)
2019.9.11.

47.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE az Európai Valutaalap létrehozásáról

COM(2017) 827 final
2017/0333 (APP)
2017.12.7.

48.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE a nem euróövezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz létrehozásáról

COM(2012) 336 final
2012/0164 (APP)
2012.6.22.
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49.

Javaslat – A TANÁCS IRÁNYELVE a közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA)

COM(2016) 683 final
2016/0336 (CNS)
2016.10.26.

50.

Javaslat – A TANÁCS IRÁNYELVE a közös társaságiadó-alapról

COM(2016) 685 final
2016/0337 (CNS)
2016.10.26.

51.

Javaslat – A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról

COM(2013) 71 final
2013/0045 (CNS)
2013.2.14.

52.

Javaslat – A TANÁCS IRÁNYELVE az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK
tanácsi irányelv módosításáról

COM(2018) 334 final
2018/0173 (CNS)
2018.5.25.

53.

Javaslat – A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges
héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról

COM(2018) 329 final
2018/0164 (CNS)
2018.5.25.

54.

Javaslat – A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében történő módosításáról

COM(2018) 20 final
2018/0005 (CNS)
2018.1.18.

55.

Javaslat – A TANÁCS IRÁNYELVE a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK
irányelvnek a gépjármű-adóztatásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról

COM(2017) 276 final
2017/0115 (CNS)
2017.5.31.

56.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a reformtámogató program létrehozásáról

COM(2018) 391 final
2018/0213 (COD)
2018.5.31.

57.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai beruházásstabilizáló funkció létrehozásáról

COM(2018) 387 final
2018/0212 (COD)
2018.5.31.

58.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség COM(2018) 336 final
ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
2018/0168 (COD)

2018.5.24.
59.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

COM(2018) 322 final
2018/0132 (APP)
2018.5.2.
19
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Hivatkozási szám

60.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

61.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló COM(2018) 328 final
1553/89/EGK, Euratom rendelet módosításáról
2018/0133 (NLE)
2018.5.3.

62.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE a közös összevont társaságiadó-alapon, az európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeren és az COM(2018) 326 final
újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a 2018/0131 (NLE)
készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről
2018.5.3.

63.

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről

64.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és COM(2018) 369 final
képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról
2018/0194 (COD)
2018.5.31.

65.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész COM(2018) 371 final
IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló (EU) 2018/... rendelet alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra 2018/0219 (APP)
való kiterjesztéséről
2018.5.31.

66.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+)

COM(2018) 382 final
2018/0206 (COD)
2018.5.30.

67.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA)

COM(2018) 380 final
2018/0202 (COD)
2018.5.30.

68.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról

COM(2018) 442 final
2018/0232 (COD)
2018.6.8.

69.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról

COM(2018) 443 final
2018/0233 (COD)
2018.6.8.

70.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált
Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról

COM(2018) 474 final
2018/0258 (COD)
2018.6.13.

COM(2018) 327 final
2018/0132 (APP)
2018.5.2.

COM(2018) 325 final
2018/0135 (CNS)
2018.5.3.
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71.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap COM(2018) 375 final
Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a 2018/0196 (COD)
Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok 2018.5.29.
megállapításáról

72.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról

73.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok COM(2018) 373 final
felszámolására irányuló mechanizmusról
2018/0198 (COD)
2018.5.29.

74.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök COM(2018) 374 final
által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről
2018/0199 (COD)
2018.5.29.

75.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves COM(2018) 614 final
előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról
2018/0322 (COD)
2018.9.7.

COM(2018) 372 final
2018/0197 (COD)
2018.5.29.

Európa globális szerepének erősítése
76.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az COM(2016) 616 final
azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról 2016/0295 (COD)
(átdolgozás)
2016.9.28.

77.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső COM(2012) 124 final
közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való 2012/0060 (COD)
hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról
2012.3.21.

78.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén COM(2019) 623 final
az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2019/0273 (COD)
2019.12.12.

79.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslata a Tanácsnak, a Bizottság támogatásával – A Tanács határozata az Európai 9736/18
Békekeret létrehozásáról
2018.6.13.

80.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról

COM(2018) 465 final
2018/0247 (COD)
2018.6.14.

21

Szám

Teljes cím

Hivatkozási szám

81.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz
létrehozásáról

COM(2018) 460 final
2018/0243 (COD)
2018.6.14.

82.

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről
Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat)

COM(2018) 461 final
2018/0244 (CNS)
2018.6.14.

83.

Javaslat – A TANÁCS RENDELETE a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés COM(2018) 462 final
alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról
2018/0245 (NLE)
2018.6.14.

84.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat módosításáról

COM(2019) 125 final
2019/0070 (COD)
2019.3.7.

Az európai életmód előmozdítása
85.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról COM(2018) 338 final
szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő 2018/0170 (COD)
módosításáról
2018.5.24.

86.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az eljárási garanciák ellenőre
hivatalának létrehozása tekintetében történő módosításáról

COM(2014) 340 final
2014/0173 (COD)
2014.6.11.

87.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv
módosításáról

COM(2018) 51 final
2018/0018 (COD)
2018.2.1.

88.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak COM(2018) 634 final
visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (átdolgozás) Az Európai Bizottság hozzájárulása a 2018. 2018/0329 (COD)
szeptember 19–20-i salzburgi vezetői találkozóhoz
2018.9.12.

89.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről Az Európai
Bizottság hozzájárulása a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi vezetői üléshez

COM(2018) 640 final
2018/0331 (COD)
2018.9.12.

90.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 767/2008/EK rendelet, a 810/2009/EK rendelet, az (EU) 2017/2226
rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, a(z) XX/2018 rendelet [interoperabilitási rendelet], valamint a 2004/512/EK határozat módosításáról és a
2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

COM(2018) 302 final
2018/0152 (COD)
2018.5.17.

22

Szám

Teljes cím

Hivatkozási szám

91.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ETIAS céljából a más uniós információs rendszerekhez való hozzáférés COM(2019) 4 final
feltételeinek megállapításáról, valamint a (EU) 2018/1240 rendelet, a 767/2008/EK rendelet, a (EU) 2017/2226 rendelet és az (EU) 2018/1861 2019/0002 (COD)
rendelet módosításáról
2019.1.7.

92.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e
kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (Törökország)

COM(2016) 279 final
2016/0141 (COD)
2016.5.4.

93.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e
kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (Koszovó*)

COM(2016) 277 final
2016/0139 (COD)
2016.5.4.

94.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés COM(2017) 571 final
ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról
2017/0245 (COD)
2017.9.28.

95.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet COM(2016) 271 final
hatályon kívül helyezéséről
2016/0131 (COD)
2016.5.4.
COM(2018) 633 final
2018.9.12.

96.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE [az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által COM(2016) 272 final
a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 2016/0132 (COD)
eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a 2016.5.4.
jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a
tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről (átdolgozás)

97.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és
eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás)

98.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok COM(2016) 465 final
megállapításáról (átdolgozás)
2016/0222 (COD)
2016.7.13.

99.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi COM(2016) 466 final
védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem 2016/0223 (COD)
tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2016.7.13.
2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról

COM(2016) 270 final
2016/0133 (COD)
2016.5.4.

23

Szám

Teljes cím

Hivatkozási szám

100.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unión belüli nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások COM(2016) 467 final
létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről
2016/0224 (COD)
2016.7.13.

101.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai COM(2016) 468 final
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2016/0225 (COD)
2016.7.13.

102.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő
munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről

COM(2016) 378 final
2016/0176 (COD)
2016.6.7.

103.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram
létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2018) 367 final
2018/0191 (COD)
2018.5.30.

104.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről (átdolgozás)

COM(2019) 331 final
2019/0151 (COD)
2019.7.11.

105.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti COM(2019) 330 final
időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs tervéről
2019/0152 (COD)
2019.7.11.

106.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a csalás elleni uniós program létrehozásáról

COM(2018) 386 final
2018/0211 (COD)
2018.5.30.

107.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról

COM(2018) 472 final
2018/0250 (COD)
2018.6.13.

108.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról

COM(2018) 471 final
2018/0248 (COD)
2018.6.13.

109.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek
az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról

COM(2018) 473 final
2018/0249 (COD)
2018.6.13.

110.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az
[Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2018) 440 final
2018/0230 (COD)
2018.6.11.
24

Szám
111.

Teljes cím

Hivatkozási szám

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az COM(2018) 366 final
1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
2018/0190 (COD)
2018.5.30.

Az európai demokrácia megerősítése
112.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, COM(2016) 798 final
a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő 2016/0399 (COD)
hozzáigazításáról
2016.12.14.

113.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek COM(2012) 614 final
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről
2012/0299 (COD)
2012.11.14.

114.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró
egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról

COM(2016) 799 final
2016/0400 B(COD)
2016.12.14.

115.

Javaslat –AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti
eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

COM(2018) 184 final
2018/0089 (COD)
2018.4.12.

116.

Javaslat – A TANÁCS IRÁNYELVE a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra
való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

COM(2008) 426
végleges
2008/0140 (CNS)
2008.7.2.

117.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról

COM(2017) 85 final
2017/0035 (COD)
2017.2.14.

118.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek
megállapításáról, valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) yyyy/xxx rendelet [ECRIS-TCN] módosításáról

COM(2019) 3 final
2019/0001 (COD)
2019.1.7.

119.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira
alkalmazandó jogról

COM(2018) 96 final
2018/0044 (COD)
2016.3.12.

25

Szám

Teljes cím

Hivatkozási szám

120.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a jogi képviselőknek a büntetőeljárásban bizonyítékok összegyűjtése
céljából történő kinevezéséről szóló harmonizált szabályok meghatározásáról

COM(2018) 226 final
2018/0107 (COD)
2018.4.18.

121.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és
megőrzésre kötelező európai határozatokról

COM(2018) 225 final
2018/0108 (COD)
2018.4.18.

122.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és
bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

COM(2018) 379 final
2018/0204 (COD)
2018.5.31.

123.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében
történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2018) 378 final
2018/0203 (COD)
2018.5.31.

124.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált
hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről

COM(2018) 324 final
2018/0136 (COD)
2018.5.3.

125.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Jogok és értékek program létrehozásáról

COM(2018) 383 final
2018/0207 (COD)
2018.5.30.

126.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Jogérvényesülés program létrehozásáról

COM(2018) 384 final
2018/0208 (COD)
2018.5.30.
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Cím

A visszavonás okai

Európai zöld megállapodás

4

1.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Regionális Elavult: A javaslat a 2014 és 2020 közötti
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági költségvetési időszakra vonatkozik, és már nincs
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös szükség rá.
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a tagállami strukturális reformok támogatása tekintetében történő módosításáról

2.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az adriai-tengeri kis Előreláthatólag nem születik megállapodás. A
méretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról
javaslat hatályát részben lefedik a nemzetközi
megállapodások, és számos javasolt módosítás oly
módon torzítja a javaslatot, hogy az
megakadályozza a javaslat célkitűzéseinek elérését.

3.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az eresztőhálós Elavult: A technikai intézkedésekről szóló új
halászat tilalmáról, a 850/98/EK, a 812/2004/EK, a 2187/2005/EK és az 1967/2006/EK tanácsi rendelet (a halászati erőforrások és a tengeri
rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő
védelméről szóló (EU) 2019/1241 rendelet) több
elemet is átvett. Emellett több éve nem történt
előrelépés a társjogalkotók részéről.

4.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a jogellenes, be nem Elavult: Más elfogadott vagy tárgyalás alatt álló
jelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására javaslatok (például a halászati ellenőrzésekről szóló
irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról új rendeletre irányuló bizottsági javaslat
(COM(2018) 368)) időközben lefedték e javaslat fő
elemeit.

A jegyzék azokat a függőben lévő jogalkotási javaslatokat tartalmazza, amelyeket a Bizottság hat hónapon belül (2020 júliusáig) vissza kíván vonni.
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A visszavonás okai

5.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai
angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló
1100/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

6.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a halászati Elavult: A technikai intézkedésekről szóló új
erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén rendelet (a halászati erőforrások és a tengeri
történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő
védelméről szóló (EU) 2019/1241 rendelet) több
elemet is átvett.

7.

COM(2011)
470 Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a balti-tengeri Elavult: Időközben elfogadták a Balti-tengerre
végleges
lazacállományra és az ezen állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról
vonatkozó többéves tervet (a közönséges tőkehal, a
2011/0206 (COD)
hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a
halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról
szóló (EU) 2016/1139 rendeletet).

8.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földközi-tengeri Elavult: Időközben más rendeletek is foglalkoztak e
halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló javaslat fő elemeivel, például a tengerfenéken élő
1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról
állományoknak a Földközi-tenger nyugati
térségében folytatott halászatára vonatkozó
többéves terv létrehozásáról és az 508/2014/EU
rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/1022
tanácsi rendelet.

9.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a mezőgazdasági Előreláthatólag nem születik megállapodás. A
céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint társjogalkotók 2015 óta nem értek el előrelépést, és
lófélék klónozásáról
előrelépés valószínűleg a továbbiakban sem várható.

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

Javaslat – A TANÁCS IRÁNYELVE az állati klónokból származó élelmiszerek forgalomba
hozataláról

Elavult: Az angolnaállomány 2012 óta megnőtt,
ezenkívül időközben más rendeletek – például az
éves teljes kifogható mennyiségeket és kvótákat
meghatározó halászati lehetőségekről szóló
rendeletek – lefedték e javaslat fő elemeit.

Előreláthatólag nem születik megállapodás. A
társjogalkotók 2015 óta nem értek el előrelépést, és
előrelépés valószínűleg a továbbiakban sem várható.
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11. COM(2017) 648 final
2017/0290 (COD)

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a tagállamok közötti
kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló
92/106/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Előreláthatólag nem születik megállapodás. Számos
javasolt módosítás oly módon torzítja a javaslatot,
hogy az megakadályozza a javaslat célkitűzéseinek
elérését. Ezenkívül az európai zöld megállapodás
keretében növelni kell a fenntartható közlekedési
módok részarányát a teljes közlekedésben, ehhez
pedig erőteljesebben kell támogatni a multimodális
megoldásokat, ezért a jelenlegi javaslat nem
elégséges.

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

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő Elavult: A javaslatot nem fogadták el a tervezett
szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény VIII. vagy IX. ülés előtt.
mellékletének új tételekkel való kiegészítésére vonatkozó kérelmeknek az Európai Unió
nevében történő előterjesztéséről

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

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az európai vadon élő növények, állatok és természetes
élőhelyeik védelméről szóló egyezmény Állandó Bizottságának harmincnyolcadik ülésén az
egyezmény II. és III. mellékletét érintő módosítások tekintetében az Európai Unió nevében
képviselendő álláspont meghatározásáról

Elavult: A javaslatot nem fogadták el a tervezett
ülés előtt.

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

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az európai vadon élő növények,
állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény Állandó Bizottságának
harminckilencedik ülésén az egyezmény II. és III. mellékletét érintő módosításokkal
kapcsolatban képviselendő álláspontról

Elavult: A javaslatot nem fogadták el a tervezett
ülés előtt.

15. COM(2009) 585
végleges
2009.10.26.

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA a Földközi-tenger tengeri környezetének és
partvidékének szennyezés elleni védelméről szóló egyezményhez (a barcelonai egyezményhez)
kapcsolódó, a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai
sokféleségéről szóló jegyzőkönyv II. és III. mellékletének módosítására irányuló javaslat
tekintetében az Európai Közösség nevében a szerződő felek 16. ülésén képviselendő álláspont
meghatározásáról

Elavult: A javaslatot nem fogadták el a tervezett
ülés előtt.

A digitális korra felkészült Európa
16. COM(2017) 257 final
2017/0087 (COD)

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Bizottság által Előreláthatólag nem születik megállapodás. A
vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó Tanácsban folytatott megbeszéléseket 2018
területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról
márciusa óta felfüggesztették.
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17. COM(2014) 28 final
2014/0012 (COD)

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 715/2007/EK és az Elavult: A javaslat tartalmának nagy részét lefedik
595/2009/EK rendeletnek a gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése más, időközben elfogadott javaslatok (pl. a
tekintetében történő módosításáról
2018/858/EK rendelettel módosított, a javítási és
karbantartási információkra vonatkozó
rendelkezések) vagy függőben lévő dokumentumok
(COM(2019) 208). Néhány egyéb szemponttal
várhatóan átfogóbban foglalkozik majd az EURO 7
kibocsátási előírásokra vonatkozó új javaslat.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a termékek piaci
felügyeletéről és a 89/686/EK és a 93/15/EK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a
97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a
2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a
2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a
764/2008/EK és a 765/2008/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Elavult: A piacfelügyeletről és a végrehajtásról
szóló rendelet ((EU) 2019/1020 rendelet) elfogadása
elavulttá és feleslegessé tette ezt a javaslatot.

Emberközpontú gazdaság
19. COM(2013) 342 final
2013/0181 (COD)

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a makrogazdasági Elavult: A statisztikák minőségbiztosítására
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról vonatkozó célkitűzések nagyrészt teljesültek az
és minőségéről
Eurostat és az Európai Központi Bank Statisztikai
Főigazgatósága közötti, a makrogazdasági
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás alapjául
szolgáló statisztikák minőségbiztosításáról szóló
egyetértési megállapodás (2016) révén. A
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló
eljárás alapjául szolgáló statisztikák
minőségbiztosítása a gazdasági kormányzás
folyamatban lévő felülvizsgálatának részét képezi.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a vámjogszabályok
megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről

Előreláthatólag nem születik megállapodás. A
Bizottság éves munkaprogramjának 1.
mellékletében említett vámunióról szóló cselekvési
terv keretében a vámjogszabályok érvényesítésének
megerősítését célzó új kezdeményezés lép a
helyébe.
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Európa globális szerepének erősítése
21. COM(2009) 65-2 final
2009/0019 (APP)

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között
a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

Elavult: Ezt a javaslatot a tanácsi határozatra
irányuló új bizottsági javaslat (COM(2019) 92)
váltotta fel.

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

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet
(OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások tekintetében az Európai Unió
nevében képviselendő álláspont kialakításáról

Elavult: A javaslatot nem fogadták el a tervezett
ülés előtt.

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

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az EGT Vegyes Bizottságban az EGT Vegyes Elavult: A javaslat lényegét lefedte az EGT Vegyes
Bizottság eljárási szabályzatának módosításával kapcsolatosan az Európai Unió nevében Bizottságban az EGT Vegyes Bizottság eljárási
elfogadandó álláspontról (Horvátország csatlakozása)
szabályzatának módosításával kapcsolatban az
Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló,
2017. december 18-i (EU) 2018/4 tanácsi határozat.

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE harmadik ország által Előreláthatólag nem születik megállapodás. A
elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen javaslat helyébe a Bizottság éves
jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről (átdolgozás)
munkaprogramjának 1. mellékletében említett,
megerősített szankciós mechanizmusra irányuló új
kezdeményezés lép.

25. JOIN(2016) 37 final
2016/0241 (NLE)

Együttes javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Malajzia közötti Elavult: 2018-ban elkészült a partnerségi és
partnerségi és együttműködési keretmegállapodás Európai Unió nevében történő aláírásáról
együttműködési megállapodás ideiglenes
alkalmazású vegyes megállapodásként (és nem csak
uniós megállapodásként) történő megkötéséről szóló
tanácsi határozatra irányuló felülvizsgált bizottsági
javaslat (JOIN(2018) 20), amely elavulttá tette a
2016. évi javaslatot.

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

Együttes javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Malajzia közötti Elavult: A partnerségi és együttműködési
partnerségi és együttműködési keretmegállapodás Európai Unió nevében történő aláírásáról
megállapodás megkötéséről szóló felülvizsgált
bizottsági javaslat (JOIN(2018)20) miatt a javaslatra
már nincs szükség.

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

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által a Kereskedelmi Világszervezet
miniszteri konferenciáján az élelmezésbiztonsági célú élelmiszerkészlet-tartalékolás, a
mezőgazdaság – többek között a gyapotágazat – számára nyújtott kereskedelemtorzító hazai
támogatások, a mezőgazdaságiexport-korlátozás, a halászati támogatások, a szolgáltatások
terén végrehajtott hazai szabályozás, valamint a kkv-k/az árukereskedelem terén a szabályozási
intézkedések átláthatósága tekintetében képviselendő álláspontról

Elavult: Ezt a javaslatot az események
szükségtelenné tették, mivel a WTO 11. miniszteri
konferenciáján nem alakult ki konszenzus a dohai
fejlesztési menetrenddel kapcsolatos tervezett
határozatokról.
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28. JOIN(2018) 20 final
2018/0269 (NLE)

Együttes javaslat – AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió
és tagállamai, másrészről Malajzia kormánya közötti partnerségi és együttműködési
megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

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

Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Elavult: A javaslatot nem fogadták el a tervezett
Szervezet (OTIF) közgyűlésének 14. ülésén az OTIF Főtitkárának a 2019. április 8. napjától ülés előtt.
2021. december 31. napjáig tartó időszakra történő megválasztására vonatkozóan az Európai
Unió nevében képviselendő álláspontról

Elavult: A javaslat ideiglenes alkalmazásra
vonatkozik, amely már nem releváns.

Az európai demokrácia megerősítése
30. COM(2011) 635
végleges
2011/0284 (COD)

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közös európai Elavult: Ezt a javaslatot két másik, időközben
adásvételi jogról
elfogadott javaslat váltotta fel (i) a digitálistartalomszolgáltatásra és (ii) az áruk internetes és egyéb
távértékesítésére vonatkozó szerződésekre
vonatkozóan ((EU) 2019/771 irányelv és (EU)
2019/770 irányelv).

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

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai
Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló
1049/2001/EK rendelet módosításáról / Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS RENDELETE az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz
való nyilvános hozzáférésről

Előreláthatólag nem születik megállapodás. A
társjogalkotók 2011 óta egyik javaslattal
kapcsolatban sem értek el előrelépést. A javaslatok
időközben nagyrészt idejétmúlttá váltak.

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a fogyasztási cikkek
biztonságosságáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről

Előreláthatólag nem születik megállapodás és
elavult: Ezt a javaslatot részben felváltotta az
„árucsomag”, amely a piacfelügyeletről és a
termékek megfelelőségéről szóló (EU) 2019/1020
rendelet elfogadásához vezetett. A Bizottság a
REFIT II. mellékletében bejelentetteknek
megfelelően új javaslatot terjeszt elő.

COM(2011) 137
végleges
2011/0073 (COD)
32. COM(2013) 78 final
2013/0049 (COD)
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V. melléklet: A hatályon kívül helyezendő jogszabályok listája

Szám

Szakpolitikai
terület

Cím

A hatályon kívül helyezés oka
Az 1108/70/EGK rendelet előírja a vasúti, közúti és belvízi infrastrukturális kiadásokra vonatkozó adatok
gyűjtését, valamint a megfelelő infrastruktúra használatára vonatkozó statisztikák gyűjtését. A rendelet
értelmében a tagállamoknak rendszeresen jelenteniük kell a Bizottságnak az infrastrukturális beruházásokra
vonatkozó adatokat. Közel 50 év elteltével csak négy tagállam bocsátja még mindig a Bizottság rendelkezésére
ezeket az információkat. Időközben a fogalommeghatározások és a szöveg elavulttá váltak, és más adatforrások is
elérhetővé váltak: például horizontális jellegű források a Nemzetközi Közlekedési Fórum kiadásaira vonatkozó
adatok és a TEN-Tec, valamint inkább ágazati jellegű forrás, például a vasúti piac nyomon követéséről szóló
felmérés.

1.

Szállítás

A Tanács 1108/70/EGK rendelete
(1970. június 4.) a vasúti, közúti és
belvízi közlekedéssel kapcsolatos
infrastrukturális
kiadásokra
vonatkozó
elszámolási
rend
bevezetéséről

2.

Adózás

A Tanács 1797/86/EGK rendelete Ez a rendelet egyértelművé teszi, hogy a vámok és az azokkal azonos hatású díjak tilalma hogyan alkalmazandó a
egyes, a vám elé állítás kapcsán postai ágazatra az EU-n belüli szállítások esetében. Bár ez a szöveg lényegében még mindig érvényes, már nincs
alkalmazott
postai
díjak szükség rá, mivel a tilalom a Szerződésből közvetlenül következik.
megszüntetéséről
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