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Prilog I.: Nove inicijative1
Br.

Cilj politike

Inicijative

Europski zeleni plan
1.

1

Paket za cilj od 55 %

a) Revizija sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS), uključujući pomorski i zračni promet te program
CORSIA, kao i prijedlog ETS-a kao vlastitih sredstava (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, drugo
tromjesečje 2021.)
b) Mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika (CBAM) i prijedlog za CBAM kao vlastita sredstva
(zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, drugo tromjesečje 2021.)
c) Uredba o raspodjeli tereta (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 192. stavak 1. UFEU-a, drugo
tromjesečje 2021.)
d) Izmjena Direktive o obnovljivoj energiji radi uključenja ambicije novog klimatskog cilja za 2030. (zakonodavna
inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 194. UFEU-a, drugo tromjesečje 2021.)
e) Izmjena Direktive o energetskoj učinkovitosti radi uključenja ambicije novog klimatskog cilja za 2030.
(zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 194. UFEU-a, drugo tromjesečje 2021.)
f) Revizija Uredbe o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene
zemljišta i šumarstva (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 192. stavak 1. UFEU-a, drugo
tromjesečje 2021.)
g) Smanjenje emisija metana u energetskom sektoru (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članci 192. i
194. UFEU-a, drugo tromjesečje 2021.)
h) Revizija Direktive o oporezivanju energije (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, drugo tromjesečje
2021.)
i) Revizija Direktive o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu
učinka, članak 91. UFEU-a, drugo tromjesečje 2021.)
j) Revizija Uredbe o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i nova laka
gospodarska vozila (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 192. stavak 1. UFEU-a, drugo
tromjesečje 2021.)
k) Revizija Direktive o energetskim svojstvima zgrada (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka,
članak 194. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)
l) Revizija trećeg energetskog paketa za plin (Direktiva 2009/73/EU i Uredba 715/2009/EU) kako bi se regulirala
konkurentna dekarbonizirana tržišta plina (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 194. UFEUa, četvrto tromjesečje 2021.)

U ovom prilogu Komisija iznosi dostupne informacije o inicijativama iz Programa rada u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva. Te su
informacije, koje se navode u zagradama uz svaku inicijativu, isključivo indikativne i mogu se mijenjati tijekom pripremnog postupka, osobito s obzirom na postupak procjene
učinka.
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Br.

Cilj politike

Inicijative

2.

Paket za kružno gospodarstvo

a) Inicijativa o politici održivih proizvoda, uz reviziju Direktive o ekološkom dizajnu (zakonodavna inicijativa,
uključuje procjenu učinka, članak 114. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)
b) Kružni pristup elektroničkim uređajima (nezakonodavna inicijativa, četvrto tromjesečje 2021.)

3.

Paket o bioraznolikosti i netoksičnom okolišu

a) Akcijski plan razvoja ekološke proizvodnje: na putu prema 2030. (nezakonodavna inicijativa, prvo tromjesečje
2021.)
b) Smanjenje rizika od krčenja i propadanja šuma povezanih s proizvodima koji se stavljaju na tržište EU-a
(zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, drugo tromjesečje 2021.)
c) Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja vode, zraka i tla (nezakonodavna inicijativa, drugo tromjesečje
2021.)
d) Novi pravni okvir za obnovu zdravih ekosustava (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 192.
UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)

4.

Održiva i pametna mobilnost

a) Revizija Direktive o inteligentnim prometnim sustavima, uključujući inicijativu za multimodalno izdavanje
karata (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 91. UFEU-a, treće tromjesečje 2021.)
b) Revizija Uredbe o transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T) (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka,
članak 172. UFEU-a, treće tromjesečje 2021.)
c) Inicijativa EU-a za željeznički koridor 2021., koja uključuje reviziju Uredbe o željezničkom teretnom koridoru i
mjere za poticanje željezničkog prijevoza putnika (nezakonodavna i zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu
učinka, članak 91. UFEU-a, treće tromjesečje 2021.)
d) Razvoj normi za emisije nakon norme Euro 6/VI za automobile, kombije, kamione i autobuse (zakonodavna
inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 114. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)

Europa spremna za digitalno doba
5.

. Digitalno desetljeće Europe

Digitalno desetljeće Europe: Digitalni ciljevi za 2030. (nezakonodavna inicijativa, prvo tromjesečje 2021.)

6.

Podatkovni paket

a) Akt o podacima (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 114. UFEU-a, treće tromjesečje 2021.)
b) Revizija Direktive o bazama podataka (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 114. UFEU-a,
treće tromjesečje 2021.)

7.

Digitalni namet

Digitalni namet i prijedlog digitalnog nameta kao vlastitih sredstava (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu
učinka, drugo tromjesečje 2021.)

8.

Pouzdana i sigurna europska elektronička Pouzdana i sigurna europska elektronička identifikacija (e-ID) (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka,
članak 114. UFEU-a, prvo tromjesečje 2021.)
identifikacija (e-ID)

9.

Radnici na platformama

10. . Industrijska strategija za Europu

Poboljšanje radnih uvjeta radnika na platformama (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 153.
UFEU-a, prvo/četvrto tromjesečje 2021.)
Ažuriranje nove industrijske strategije za Europu (nezakonodavna inicijativa, drugo tromjesečje 2021.)
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Br.

Cilj politike

Inicijative

11. Inozemne subvencije

Aktivnosti nakon objavljivanja Bijele knjige o stranim subvencijama:
a) Uspostava jednakih uvjeta na tržištu (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 207. UFEU-a,
drugo tromjesečje 2021.)
b) Javna nabava (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 207. UFEU-a, drugo tromjesečje 2021.)

12. Civilna, obrambena i svemirska industrija

Akcijski plan za sinergiju civilne, obrambene i svemirske industrije (nezakonodavna inicijativa, prvo tromjesečje
2021.)

13. Zahtjevi konstrukcije
elektroničkih proizvoda

i

prava

potrošača Novi zahtjevi konstrukcije i prava potrošača elektroničkih proizvoda (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu
učinka, članak 114. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)

Gospodarstvo u interesu građana
14. Jačanje unije tržišta kapitala

a) Okvir za zaštitu i olakšavanje ulaganja (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 114. UFEU-a,
drugo tromjesečje 2021.)
b) Revizija bonitetnih pravila za društva za osiguranje i reosiguranje (Solventnost II) (zakonodavna inicijativa,
uključuje procjenu učinka, članak 53. stavak 1., članci 62. i 114. UFEU-a, treće tromjesečje 2021.)
c) Revizija Direktive i Uredbe o tržištima financijskih instrumenata (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu
učinka, članak 114. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)

15. Održivo korporativno upravljanje

Održivo korporativno upravljanje (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 50. i možda 114. UFEUa, drugo tromjesečje 2021.)

16. Standard EU-a za zelene obveznice

Uspostava standarda EU-a za zelene obveznice (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 114. UFEUa, drugo tromjesečje 2021.)

17. Paket mjera za sprečavanje pranja novca

Zakonodavni paket o sprečavanju pranja novca (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 114.
UFEU-a, prvo tromjesečje 2021.)

18. Paket mjera za pravedno gospodarstvo

a) Akcijski plan za europski stup socijalnih prava (nezakonodavna inicijativa, prvo tromjesečje 2021.)
b) Preporuka uspostave europskog jamstva za djecu (nezakonodavna inicijativa, prvo tromjesečje 2021.)
c) Komunikacija o novom strateškom okviru za sigurnost i zdravlje na radu (nezakonodavna inicijativa, drugo
tromjesečje 2021.)
d) Akcijski plan za socijalno gospodarstvo (nezakonodavna inicijativa, četvrto tromjesečje 2021.);

19. Opći sustav povlastica

Ususret budućem općem sustavu povlastica, pravni okvir kojim se zemljama u razvoju odobravaju trgovinske
povlastice (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 207. UFEU-a, drugo tromjesečje 2021.)

20. Odvraćanje i suzbijanje mjera prisile koje Instrument za odvraćanje i suzbijanje mjera prisile koje provode treće zemlje (zakonodavna inicijativa, uključuje
procjenu učinka, članak 207., četvrto tromjesečje 2021.)
provode treće zemlje
21. Okvir uspješnosti za razdoblje 2021. – 2027.

Komunikacija o okviru uspješnosti za razdoblje 2021. – 2027. (nezakonodavna inicijativa, drugo tromjesečje 2021.)
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Br.

Cilj politike

Inicijative

22. Dovršetak bankovne unije

Revizija okvira za krizno upravljanje bankovnim sektorom i osiguranje depozita (zakonodavna inicijativa, uključuje
procjenu učinka, članak 114. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)

23. Paket trošarinskih mjera

a) Revizija Direktive o oporezivanju duhana (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 113. UFEUa, treće tromjesečje 2021.)
b) Izmjena Direktive o općim aranžmanima za trošarine (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak
113. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)

Snažnija Europa u svijetu
24. Jačanje doprinosa EU-a
utemeljenom na pravilima

multilateralizmu Zajednička komunikacija o jačanju doprinosa EU-a multilateralizmu utemeljenom na pravilima (nezakonodavna
inicijativa, drugo tromjesečje 2021.)

25. Arktička dimenzija

Zajednička komunikacija o Arktiku (nezakonodavna inicijativa, četvrto tromjesečje 2021.)

26. Južno susjedstvo

Zajednička komunikacija o obnovljenom partnerstvu s južnim susjedstvom (nezakonodavna inicijativa, prvo
tromjesečje 2021.)

27. Razoružanje, demobilizacija i reintegracija Zajednička komunikacija o strateškom pristupu za potporu razoružanju, demobilizaciji i reintegraciji nekadašnjih
boraca (nezakonodavna inicijativa, treće tromjesečje 2021.)
nekadašnjih boraca
28. Istraživanje, inovacije, obrazovanje i mladi

Komunikacija o globalnom pristupu istraživanju, inovacijama, obrazovanju i mladima (nezakonodavna inicijativa,
drugo tromjesečje 2021.)

29. Humanitarna pomoć EU-a

Komunikacija o humanitarnoj pomoći EU-a u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i nakon nje (nezakonodavna
inicijativa, 1. tromjesečje 2021.)

30. Konzularna zaštita

Konzularna zaštita – revizija propisa EU-a (zakonodavna inicijativa, članak 23. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)

Promicanje europskog načina života
31. Europsko biomedicinsko istraživanje i razvoj

Prijedlog za osnivanje nove europske agencije za biomedicinsko istraživanje i razvoj (zakonodavna inicijativa,
uključuje procjenu učinka, četvrto tromjesečje 2021.)

32. Europski prostor za zdravstvene podatke

Prijedlog Europskog prostora za zdravstvene podatke (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članci 114. i
168. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)

33. Daljnje inicijative u okviru novog pakta o a) Novi akcijski plan EU-a protiv krijumčarenja migranata (nezakonodavna inicijativa, drugo tromjesečje 2021.)
migracijama i azilu
b) Nova strategija dobrovoljnog povratka i reintegracije (nezakonodavna inicijativa, drugo tromjesečje 2021.)
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Cilj politike

Inicijative

34. Schengenski paket

a) Strategija za budućnost Schengena (nezakonodavna inicijativa, drugo tromjesečje 2021.)
b) Izmjena Uredbe o uspostavi mehanizma za evaluaciju schengenske pravne stečevine (zakonodavna inicijativa,
uključuje procjenu učinka, članak 70. UFEU-a, drugo tromjesečje 2021.)
c) Revizija Zakonika o schengenskim granicama (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 77.
UFEU-a, drugo tromjesečje 2021.)
d) Digitalizacija postupka izdavanja viza (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 77. UFEU-a,
četvrto tromjesečje 2021.)

35. Praćenje djelovanja sigurnosne strategije EU-a

a) Komunikacija o Programu EU-a za borbu protiv organiziranog kriminala (2021. – 2025.) (nezakonodavna
inicijativa, prvo tromjesečje 2021.)
b) Zakonodavstvo za učinkovitu borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (zakonodavna inicijativa,
uključuje procjenu učinka, članak 114. UFEU-a, drugo tromjesečje 2021.)
c) Program EU-a za borbu protiv terorizma: sprečavanje, zaštita, odgovor, predviđanje (nezakonodavna inicijativa,
treće tromjesečje 2021.)
d) Revizija Direktive o zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima (zakonodavna
inicijativa, uključuje procjenu učinka, članci 82. i 83. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)
e) Prijedlog modernizacije postojeće suradnje tijela kaznenog progona unutar EU-a stvaranjem kodeksa
policijske suradnje EU-a (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, četvrto tromjesečje 2021.)
f) Prijedlog direktive o uredima za oduzimanje imovinske koristi (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu
učinka, članak 87. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)

36. Aktivnosti nakon uspostave europskog prostora a) Europski pristup mikrokvalifikacijama (nezakonodavna inicijativa, četvrto tromjesečje 2021.)
obrazovanja i objavljivanja ažuriranog b) Individualni računi za učenje (zakonodavni i nezakonodavni, uključuje procjenu učinka, četvrto tromjesečje 2021.)
programa vještina
37. Strategija EU-a za suzbijanje antisemitizma

Komunikacija o strategiji EU-a za suzbijanje antisemitizma (nezakonodavna inicijativa, četvrto tromjesečje 2021.)

Novi poticaj europskoj demokraciji
38. Prava djece

Strategija EU-a o pravima djeteta (nezakonodavna inicijativa, prvo tromjesečje 2021.)

39. Sprečavanje i suzbijanje određenih oblika Prijedlog za sprečavanje i borbu protiv konkretnih oblika rodno uvjetovanog nasilja (zakonodavna inicijativa,
uključuje procjenu učinka, članak 82. stavak 2., članci 83. i 84. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)
rodno uvjetovanog nasilja
40. Borba protiv zločina iz mržnje i govora mržnje

Inicijativa za proširenje EU-ova popisa zločina na sve oblike zločina iz mržnje i govora mržnje (zakonodavna
inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 83. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)
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Cilj politike

Inicijative

41. Paket mjera za digitalnu pravosudnu suradnju

a) Digitalna razmjena informacija u predmetima prekograničnog terorizma (zakonodavna inicijativa, uključuje
procjenu učinka, članci 85. i 88. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)
b) Platforma za suradnju zajedničkih istražnih timova (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 82.
stavak 1. točka (d) UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)
c) Digitalizacija prekogranične pravosudne suradnje (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članci 81. i
82. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)

42. Paket za transparentnost i demokraciju

a) Revizija statuta i financiranja europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (zakonodavna
inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 224. UFEU-a, treće tromjesečje 2021.)
b) Veća transparentnost plaćenog političkog oglašavanja (zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članci
114. i 224. UFEU-a, treće tromjesečje 2021.)
c) Revizija Direktive Vijeća o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog
prava na izborima za Europski parlament za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani
(zakonodavna inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 22. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)
d) Revizija Direktive Vijeća o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog
prava na lokalnim izborima za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani (zakonodavna
inicijativa, uključuje procjenu učinka, članak 22. UFEU-a, četvrto tromjesečje 2021.)
e) Inicijativa protiv zlouporabe sudskih postupaka protiv novinara i zaštitnika ljudskih prava (zakonodavna ili
nezakonodavna inicijativa, četvrto tromjesečje 2021.)

43. Dugoročna vizija za ruralna područja

Komunikacija o dugoročnoj viziji za ruralna područja (nezakonodavna inicijativa, drugo tromjesečje 2021.)

44. Strategija EU-a za osobe s invaliditetom

Strategija o pravima osoba s invaliditetom (nezakonodavna inicijativa, prvo tromjesečje 2021.)
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Prilog II.: Inicijative u okviru REFIT-a2

Br.

Naslov

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)

Europski zeleni plan
1.

Revizija oznaka zemljopisnog podrijetla

Revizijom će se ojačati oznake zemljopisnog podrijetla za sve poljoprivredne sektore, a istodobno će se zadržati
posebnosti oznaka zemljopisnog podrijetla u sektoru vina i jakih alkoholnih pića. Temeljna je struktura sustava oznaka
zemljopisnog podrijetla EU-a dobra. Prijedlogom će se: povećati primjenjivost oznaka zemljopisnog podrijetla na
poljoprivrednike i proizvođače održivih proizvoda; povećati privlačnost oznaka zemljopisnog podrijetla, posebno za
proizvođače u državama članicama koje ih manje koriste; ispraviti zakonodavni nedostaci, među ostalim u području
primjene; poboljšati zaštita i provedba prava, posebno na internetu; osnažiti skupine proizvođača proizvoda s oznakama
zemljopisnog podrijetla; bolje vrednovati sustav oznaka zemljopisnog podrijetla, posebno upotrebom logotipa oznaka
zemljopisnog podrijetla; modernizirati upravljanje registrima oznaka zemljopisnog podrijetla. Sustav zajamčeno
tradicionalnih specijaliteta (ZTS), koji nakon 28 godina nije donio očekivane koristi za proizvođače i potrošače,
zamijenit će se učinkovitijim i fleksibilnijim mehanizmom označivanja kojim će u osnovi upravljati države članice, a
bude li potrebno, uz pomoć odgovarajućih instrumenata pružat će zaštitu na razini EU-a
Predloženom inicijativom nastojat će se objediniti tehnička i postupovna pravila o oznakama zemljopisnog podrijetla,
omogućiti jedinstveni postupak registracije oznaka zemljopisnog podrijetla, a radi skraćivanja vremena registracije
podnositeljima zahtjeva iz EU-a i onima izvan EU-a omogućit će se digitalno podnošenje zahtjeva. Takav bi
pojednostavljeni sustav bio privlačniji proizvođačima, razumljiviji potrošačima, bilo bi ga lakše reklamirati i povećao
bi prodaju jer bi koncept OZP-a postao prepoznatljiv. Evaluacija je u tijeku.
Planirano donošenje: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članci 43. i 118. UFEU-a.
Predviđena je procjena učinka.

2.

Revizija pravila EU-a o zaštiti ozonskog sloja

Evaluacijom Uredbe o ozonu zaključeno je da može biti jednostavnija, jasnija i usklađenija. Uredba bi se mogla i
ažurirati u skladu s najnovijim tehnološkim dostignućima.
Planirano donošenje: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 192. UFEU-a.
Predviđena je procjena učinka.

2

U ovom se Prilogu utvrđuju najvažnije revizije, evaluacije i provjere primjerenosti u okviru REFIT-a koje će Komisija provesti 2021.
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Br.
3.

Naslov

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)

Revizija Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama Ova je inicijativa odgovor na prioritete najavljene u europskom zelenom planu, novom akcijskom planu za kružno
gospodarstvo. Komisija će na temelju evaluacije predložiti reviziju Uredbe o pošiljkama otpada kako bi se smanjile
otpada
pošiljke problematičnog otpada izvan EU-a, ažurirali postupci otpreme kako bi se uzeli u obzir ciljevi kružnog
gospodarstva i poboljšala provedba.
Planirani datum donošenja: drugo tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 192. UFEU-a.
Predviđena je procjena učinka.

4.

5.

Revizija – Ažuriranje graničnih vrijednosti
koncentracija postojanih organskih onečišćujućih
tvari u otpadu – Izmjene priloga IV. i V. o otpadu
iz Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim
tvarima u otpadu

Ova je inicijativa odgovor na prioritete najavljene u novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Komisija će
predložiti reviziju priloga IV. i V. o otpadu, iz Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim tvarima kako bi se tim
otpadom gospodarilo na ekološki prihvatljiv način i sigurnije ga se recikliralo.
Planirani datum donošenja: drugo tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 192. UFEU-a.
Predviđena je procjena učinka.

Revizija Direktive 94/62/EZ o ambalaži i Ova je inicijativa odgovor na prioritete najavljene u europskom zelenom planu, novom akcijskom planu za kružno
ambalažnom otpadu kako bi se ojačali ključni gospodarstvo i posebnom pravnom mandatu iz Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu. Komisija će predložiti
reviziju ključnih uvjeta za ambalažu kako bi se osigurala njezina ponovna uporaba i recikliranje, upotreba recikliranog
uvjeti za stavljanje ambalaže na tržište EU-a
sadržaja te poboljšala njezina provedivost. Inicijativom će se predvidjeti i mjere za rješavanje problema prekomjerne
ambalaže i smanjenje ambalažnog otpada.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 114. UFEU-a.
Predviđena je procjena učinka.

6.

Revizija Direktive 2010/75/EU o industrijskim Revizija Direktive o industrijskim emisijama dio je revizije mjera EU-a o onečišćenju iz velikih industrijskih
postrojenja, najavljene u europskom zelenom planu. Cilj je revizije povećati doprinos te direktive ostvarenju cilja nulte
emisijama
stope onečišćenja i njezinu usklađenost s politikama u području klime, energetike i kružnog gospodarstva. Njime će se
osigurati prikladnost te Direktive za predstojeću industrijsku transformaciju.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 192. UFEU-a;
Predviđena je procjena učinka.
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Br.
7.

Naslov

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)

Revizija Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o SAIO je namijenjen zadovoljavanju potreba koje proizlaze iz zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. i
statističkim
podacima
o
poljoprivrednim europskog zelenog plana, posebno strategije „od polja do stola”. Cilj mu je ažurirati zakonodavstvo o poljoprivrednoj
statistici, smanjiti opterećenje dostavljanja podataka, uzeti u obzir nove potrebe za podacima i osigurati bolju
ulaganjima i rezultatima (SAIO)
usporedivost prikupljenih podataka. U zajednički integrirani pravni okvir objedinjuje:
o
statističke podatke o poljoprivrednoj proizvodnji uključujući statističke podatke o ekološkom uzgoju
o
statističke podatke o poljoprivrednim cijenama i
o
statističke podatke o sredstvima za zaštitu bilja i hranjivim tvarima.
Planirani datum donošenja: prvo tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 338. stavak 1.
UFEU-a. Nije predviđena procjena učinka.

8.

Revizija Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
europskoj statistici ribarstva, stavljanju izvan
snage Uredbe (EZ) br. 1921/2006, Uredbe (EZ) br.
762/2008, Uredbe (EZ) br. 216/2009, Uredbe (EZ)
br. 217/2009 i Uredbe (EZ) br. 218/2009

Cilj je revizije pojednostavniti prikupljanje podataka potrebnih za izradu europske statistike ribarstva. Usto će se
europska statistika ribarstva uskladiti s potrebama za podacima i informacijama u okviru reformirane zajedničke
ribarstvene politike. Njome su obuhvaćeni statistički podaci o ulovu, iskrcaju proizvoda ribarstva i akvakulturi. Glavni
je cilj intenzivirati upotrebu administrativnih podataka prikupljenih za zajedničku ribarstvenu politiku i smanjiti
opterećenje država članica.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 338. UFEU-a.
Predviđena je procjena učinka.

9.

Revizija Uredbe o građevnim proizvodima (EU Građevina je jedan od 14 važnih industrijskih ekosustava na kojima počiva plan oporavka. Revizijom, spomenutom u
europskom zelenom planu i akcijskom planu za kružno gospodarstvo, stvorit će se okvir za uvjete kojima u pogledu
br. 305/2011)
zaštite okoliša i kružnosti moraju udovoljiti građevni proizvodi, čime će se pridonijeti većoj energetskoj učinkovitosti i
učinkovitosti materijala u zgradama.
Inicijativom će se riješiti glavna pitanja utvrđena u evaluaciji, posebno problemi povezani s razvojem usklađenih
tehničkih specifikacija, a posebno s blokiranjem normizacije kako bi se poboljšao nadzor tržišta i riješili postojeći
problemi s nacionalnim oznakama ili dodatnim nacionalnim zahtjevima/ispitivanjima. Rezultat će biti bolje
funkcioniranje unutarnjeg tržišta građevnih proizvoda. Osim toga, nastat će i okvir za razvoj i provedbu ekoloških
kriterija i kriterija održivosti za građevne proizvode. Evaluacijom Uredbe o građevnim proizvodima pokazalo se da
troškovi usklađivanja s njom čine 0,6 % do 1,1 % prometa sektora, a uglavnom ih podmiruju proizvođači. Analizom je
potvrđeno postojanje ekonomije razmjera u aktivnostima usklađivanja, a pokazalo se da troškovi za MSP-ove, a
posebno za mikropoduzeća, mogu biti veliki. Unatoč nedostatku čvrstih dokaza o učincima Uredbe o građevnim
proizvodima na unutarnje tržište, dionici općenito smatraju da ona pozitivno utječe na prekograničnu trgovinu.
Planirani datum donošenja: treće tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 114. UFEU-a.
Predviđena je procjena učinka.
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Br.
10.

Naslov
Revizija Uredbe (EZ) br. 1831/2003 o dodacima
hrani za životinje

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)
Uredbom o dodacima hrani za životinje, donesenom 2003., utvrđuju se pravila za odobravanje dodataka hrani za
životinje i njihovo stavljanje na tržište. U provedenoj evaluaciji utvrđeni su čimbenici koji otežavaju postizanje
određenih ciljeva te je stoga potrebna revizija. U skladu s akcijskim planom strategije „od polja do stola” glavni je cilj
prijedloga pridonijeti održivijem sustavu proizvodnje hrane utvrđivanjem novih kriterija za poticanje odobravanja onih
dodataka hrani za životinje koji imaju pozitivne učinke na dobrobit životinja i okoliš. Osim toga, izgradit će se
mehanizmi za poticanje inovacija u području dodataka hrani za životinje, posebno onih kojima se doprinosi smanjenju
upotrebe antibiotika, poboljšanju dobrobiti životinja i ublažavanju učinaka klimatskih promjena. Cilj joj je i
pojednostavnjenje postupaka kako bi se povećala učinkovitost procjene rizika, kako bi se inovativni dodaci hrani za
životinje ranije stavili na tržište i kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za zahtjeve nositelja odobrenja.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 43. i članak 168.
stavak 4. točka (b) UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.

11.

Evaluacija Direktive 86/278/EEZ o mulju iz Cilj je Direktive o mulju iz otpadnih voda 86/278/EEZ potaknuti pravilnu uporabu kanalizacijskog mulja u
poljoprivredi i regulirati njegovu uporabu radi sprečavanja štetnog djelovanja na tlo, vegetaciju, životinje i ljude.
otpadnih voda
Direktiva donesena prije 30 godina nije u potpunosti usklađena s trenutačnim potrebama i očekivanjima, npr. s
potrebom regulacije novih kontaminanata kao što su farmaceutski proizvodi i mikroplastika. Evaluacijom će se ocijeniti
uspješnost Direktive i analizirati rizici i mogućnosti povezani s upravljanjem kanalizacijskim muljem. Obuhvatit će
standardne kriterije evaluacije djelotvornosti, učinkovitosti, usklađenosti, relevantnosti i dodane vrijednosti EU-a.
Procijenit će se administrativni troškovi te će se posebna pozornost posvetiti učincima na MSP-ove i mikropoduzeća.

12.

Evaluacija Direktive 2007/2/EZ o uspostavljanju
infrastrukture za prostorne informacije u
Europskoj zajednici (INSPIRE)

Direktivom INSPIRE uspostavljen je digitalni prostor na razini EU-a za dijeljenje prostornih informacija radi zaštite
okoliša. Evaluacijom će se ocijeniti je li se Direktivom pridonijelo poboljšanju djelotvornosti i učinkovitosti mjera za
zaštitu okoliša. Ocijenit će i je li Direktiva još relevantna za dionike i usklađena s drugim zakonodavstvom, posebno u
kontekstu nove inicijative za podatkovni prostor zelenog plana.

Europa spremna za digitalno doba
13.

Revizija Smjernica za regionalne potpore

Cilj je inicijative revidirati regionalne smjernice o državnim potporama koje su trebale isteći krajem 2020. i koje su
produljene do 31. prosinca 2021. kako bi se promicao gospodarski razvoj određenih područja u nepovoljnom položaju
unutar Europske unije, kako je utvrđeno u članku 107. stavku 3. točkama (a) i (c) Ugovora o funkcioniranju Europske
unije. Smjernice za regionalne potpore jedan su od instrumenata državne potpore kojima će se poticati provedba ciljeva
europskog zelenog plana i digitalne strategije. Potrebna je ograničena izmjena postojećih smjernica za regionalne
potpore kako bi se ublažile posljedice prelaska na zeleno gospodarstvo.
Planirani datum donošenja: prvo tromjesečje 2021.; nezakonodavna inicijativa; pravna osnova: članci 107. i 108.
UFEU-a. Nije predviđena procjena učinka.
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Br.
14.

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)

Naslov

Revizija Smjernica o potporama za energiju i Postojeća pravila primjenjuju se do 31. prosinca 2020. (a bit će produžena do 31. prosinca 2021.). Provjera
primjerenosti koja je u tijeku pokazala je da postojeća pravila dobro funkcioniraju, ali bi ih trebalo ažurirati kako bi
okoliš
odražavala regulatorna, tehnološka i tržišna kretanja te na odgovarajući način pratila dvostruku digitalnu i zelenu
transformaciju gospodarstva. U svojim komunikacijama „Europski zeleni plan” i „Plan ulaganja za održivu Europu” /
„Plan ulaganja za europski zeleni plan” Komisija se obvezala do 2021. revidirati Smjernice o potporama za energiju i
okoliš kako bi pomogla troškovno učinkovit prijelaz gospodarstva i industrije na klimatsku neutralnost do 2050.
Revizijom bi se trebao osigurati moderniziran i pojednostavnjen okvir kojim se javnim tijelima omogućuje troškovno
učinkovito ostvarivanje ciljeva EU-a uz minimalno narušavanje tržišnog natjecanja i trgovine u Uniji. Konkretno,
revizijom će se morati olakšati odgovarajuće mjere kojima se dodatno promiče moderno dekarbonizirano i kružno
gospodarstvo, uz istodobno ograničavanje narušavanja tržišnog natjecanja i odgovarajućih zaštitnih mjera za cjelovitost
jedinstvenog tržišta. Revizijom bi se osigurala revidirana pravila prilagođena novim tehnološkim i tržišnim kretanjima i
pravedna i nenarušena preobrazba gospodarstva u idućim godinama gospodarskog oporavka.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; nezakonodavna inicijativa; pravna osnova: članci 107. i 108.
UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.

15.

Revizija Smjernica o rizičnom financiranju

Postojeća pravila primjenjuju se do 31. prosinca 2020. (a bit će produžena do 31. prosinca 2021.). Provjera
primjerenosti koja je u tijeku pokazala je da postojeća pravila dobro funkcioniraju, ali bi ih trebalo ažurirati kako bi
odražavala regulatorna, tehnološka i tržišna kretanja te na odgovarajući način pratila aktualne Komisijine prioritete i
gospodarski oporavak.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; nezakonodavna inicijativa; pravna osnova: članci 107. i 108.
UFEU-a. Nije predviđena procjena učinka.

16.

Revizija Okvira za državne
istraživanje, razvoj i inovacije

potpore

za Važeća pravila nemaju datum isteka. Ali provjera primjerenosti koja je u tijeku pokazala je da postojeća pravila dobro
funkcioniraju, ali bi ih trebalo ciljano ažurirati kako bi odražavala regulatorna, tehnološka i tržišna kretanja te na
odgovarajući način pratila aktualne Komisijine prioritete i gospodarski oporavak.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; nezakonodavna inicijativa; pravna osnova: članci 107. i 108.
UFEU-a. Nije predviđena procjena učinka.

17.

Revizija Komunikacije o važnim projektima od Postojeća pravila primjenjuju se do 31. prosinca 2020. (a bit će produžena do 31. prosinca 2021.). Provjera
primjerenosti koja je u tijeku pokazala je da postojeća pravila dobro funkcioniraju, ali bi ih trebalo ciljano ažurirati
zajedničkog europskog interesa
kako bi odražavala regulatorna, tehnološka i tržišna kretanja te na odgovarajući način pratila aktualne Komisijine
strateške prioritete i gospodarski oporavak.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; nezakonodavna inicijativa; pravna osnova: članci 107. i 108.
UFEU-a. Nije predviđena procjena učinka.
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Br.
18.

Naslov

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)

Revizija Uredbe o općem skupnom izuzeću Postojeća pravila primjenjuju se do 31. prosinca 2020. (a bit će produžena do 31. prosinca 2023.). Provjera
(GBER) za državne potpore s obzirom na zeleni primjerenosti koja je u tijeku pokazala je da postojeća pravila dobro funkcioniraju, ali bi ih trebalo ažurirati kako bi
odražavala regulatorna, tehnološka i tržišna kretanja te na odgovarajući način pratila dvostruku digitalnu i zelenu
plan
transformaciju gospodarstva. Revizijom bi se trebao osigurati moderniziran i pojednostavnjen okvir kojim se javnim
tijelima omogućuje troškovno učinkovito ostvarivanje ciljeva EU-a uz minimalno narušavanje tržišnog natjecanja i
trgovine u Uniji.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članci 107. i 108.
UFEU-a. Nije predviđena procjena učinka.

19.

Revizija Smjernica o državnim potporama u
sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim
područjima i Uredbe o skupnom izuzeću za
poljoprivredu (ABER)

Postojeća pravila primjenjuju se do 31. prosinca 2020. (a bit će produžena do 31. prosinca 2021.). Evaluacija koja je u
tijeku pokazala je da postojeći propisi dobro funkcioniraju, ali da se postupak može pojednostavniti i prilagoditi radi
povećanja učinkovitosti određenih mjera potpore. Okvir za državne potpore mora i dalje biti usko povezan sa
zakonodavstvom u okviru zajedničke poljoprivredne politike, posebno s budućom uredbom o potpori nacionalnim
strateškim planovima.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članci 107. i 108.
UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.

20.

Revizija Smjernica o državnim potporama u
sektoru ribarstva i akvakulture, Uredbe o
skupnom izuzeću (FIBER) i Uredbe o potporama
de minimis

Postojeća pravila primjenjuju se do 31. prosinca 2020. (a bit će produžena do 31. prosinca 2021.). Evaluacija koja je u
tijeku pokazala je da postojeći propisi dobro funkcioniraju, ali da se postupak može pojednostavniti. Okvir za državne
potpore mora i dalje biti usko povezan sa zakonodavstvom u okviru zajedničke ribarstvene politike, posebno s
budućom uredbom o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članci 107. i 108.
UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.
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Br.
21.

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)

Naslov
Revizija Direktive 2006/42/EZ o strojevima

Cilj je inicijative:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

ukloniti rizike koje donose nove tehnologije, a istovremeno omogućiti tehnološki napredak
omogućavanjem primjene digitalnih formata pojednostavniti zahtjeve koji se odnose na dokumentaciju i
tako smanjiti administrativno opterećenje gospodarskih subjekata uz dodatni pozitivan utjecaj na ekološke
troškove
povećati pravnu jasnoću određenih važnih koncepata i definicija u sadašnjem tekstu te direktive
postići usklađenost s drugim direktivama i uredbama o proizvodima te poboljšati provedbu zakonodavstva
usklađivanjem s novim zakonodavnim okvirom
smanjiti troškove prenošenja pretvorbom te direktive u uredbu.

Planirani datum donošenja: drugo tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 114. UFEU-a.
Predviđena je procjena učinka.
22.

Revizija – Računalni sustavi rezervacija

Uredbom o kodeksu poslovanja računalnih sustava rezervacija uspostavljen je regulatorni okvir za računalne sustave
rezervacija (CRS) za proizvode zračnog prijevoza. Opći ciljevi Uredbe bili su sprečavanje zlouporabe tržišne snage i
osiguranje tržišne učinkovitosti i zaštite interesa potrošača.
Planirano donošenje: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 91. i članak 100. stavak
2. UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.

23.

Evaluacija Obavijesti Komisije o utvrđivanju
tržišta u pravu tržišnog natjecanja EU-a

U zadnjih nekoliko godina promjene nastupaju sve brže, a svijet je sve digitaliziraniji i međusobno povezaniji.
Važeća Obavijest o utvrđivanju tržišta na snazi je od 1997. te stoga vjerojatno ne obuhvaća sva relevantna pitanja koja
se danas pojavljuju pri utvrđivanju tržišta proizvoda i zemljopisnog tržišta. Osim toga, Komisija je tijekom svih tih
godina stekla mnogo iskustva u utvrđivanju tržišta, tehnike su se promijenile, a sudovi EU-a pružili su dodatne
smjernice.
Komisija će ocijeniti treba li ažurirati svoju Obavijest o utvrđivanju tržišta iz 1997. kako bi bila točna i ažurna te kako
bi u njoj na lako dostupan način bio naveden jasan i dosljedan pristup utvrđivanju tržišta u predmetima koji se odnose
na zlouporabu monopolskog položaja i koncentraciju u različitim industrijama. Komisija se mora pobrinuti da se u
provedbi protumonopolskih pravila i koncentracija i dalje vodi računa o potpunoj digitalizaciji i tehnološkom razvoju u
trenutačnom globalnom kontekstu.

24.

Evaluacija propisa o državnim potporama za
uvođenje širokopojasne infrastrukture

Propisi o državnim potporama koja se primjenjuju na sektor širokopojasnih mreža usmjerena su na uvođenje
širokopojasnih mreža kojima se potiče tržišno natjecanje i istodobno osigurava da se javna sredstva usmjere u područja
kojima je to najpotrebnije (uglavnom ruralna područja) i sprječava istiskivanje privatnih ulaganja. Cilj je evaluacije tih
propisa provjeriti njihovo djelovanje, primjerenost tehnološkim i društveno-gospodarskim kretanjima kao i novim
ciljevima EU-a.
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Naslov

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)

25.

Evaluacija propisa o državnim potporama za
zdravstvene i socijalne usluge od općeg
gospodarskog interesa

Cilj je evaluacije provjeriti u kojoj su mjeri propisima o zdravstvenim i socijalnim uslugama od općeg gospodarskog
interesa postignuti predviđeni ciljevi u okviru paketa usluga od općeg gospodarskog interesa iz 2012., odnosno potpora
državama članicama u financiranju usluga od općeg gospodarskog interesa koje su od ključne važnosti za građane i
društvo u cjelini, uz očuvanje ključnih aspekata kontrole državnih potpora.

26.

Evaluacija „novog zakonodavnog okvira za
proizvode” (Odluka br. 768/2008/EZ o
zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na
tržište i odredbe o akreditaciji i oznakama CE
Uredbe (EZ) br. 765/2008).

Cilj je ove evaluacije ocijeniti djelotvornost, učinkovitost, relevantnost, usklađenost i dodanu vrijednost EU-a Odluke
br. 768/2008/EZ o zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište i odredbe o akreditaciji i oznakama CE Uredbe
(EZ) br. 765/2008. Time bi se trebala procijeniti i prikladnost tih instrumenata za digitalno doba i zelenije gospodarstvo
te pridonose li bržoj zelenoj i digitalnoj tranziciji i otpornosti naših gospodarstava.

27.

Evaluacija Direktive o elektromagnetskoj
kompatibilnosti 2014/30/EU

Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti odnosi se na električnu opremu koja se stavlja na tržište
EU-a. Njezino područje primjene obuhvaća velik broj proizvoda za široku potrošnju i za profesionalnu uporabu, koji se
neprestano povećava.
Ciljevi su Direktive EMC osigurati funkcioniranje unutarnjeg tržišta zahtjevima da oprema zadovoljava odgovarajuću
razinu elektromagnetske kompatibilnosti. Konkretnije, Direktivom se nastoji osigurati da elektromagnetske smetnje
koje proizvodi oprema ne utječu na ispravan rad druge takve opreme te da takva oprema ima odgovarajuću razinu
otpornosti na elektromagnetske smetnje tako da može funkcionirati kako je predviđeno.
Svrha je evaluacije ocijeniti primjerenost Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti u pogledu učinkovitosti,
djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i dodane vrijednosti EU-a.

Gospodarstvo u interesu građana
28.

Revizija Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o
poboljšanju namire vrijednosnih papira u
Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima
vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ
i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012.

Inicijativa se temelji na iskustvu prikupljenom tijekom šest godina od stupanja na snagu Uredbe CSDR. U određenim
područjima pojavila su se praktična pitanja u vezi s primjenom novog okvira. Stoga će se u predstojećem prijedlogu
iznijeti niz ciljanih izmjena Uredbe CSDR, kojima je cilj pojednostavniti propise, učiniti ih razmjernijima i smanjiti
opterećenje za dionike.
Riječ je primjerice o sljedećim područjima:
(a) prekogranično usluga koje pružaju CSD-ovi iz Unije i obrada relevantnih zahtjeva
(b) postupci i uvjeti pod kojima se CSD-ima izdaje odobrenje za imenovanje kreditnih institucija ili da sami pružaju
pomoćne usluge bankovnog tipa
(c) propisi koji se odnose na internaliziranu namiru
(d) Fintech / upotreba tehnoloških inovacija.
Planirani datum donošenja: drugo tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 114. UFEU-a.
Predviđena je procjena učinka.
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Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)

29.

Na temelju zaključaka evaluacije, studije za usporednu analizu dobre prakse u području prava putnika u svim vrstama
Evaluacija triju uredbi o pravima putnika u
prijevoza, ishoda zakonodavnih postupaka koji su u tijeku za prava putnika u željezničkom i zračnom prometu te
pogledu: prava osoba s invaliditetom i osoba
uzimajući u obzir pouke iz pandemije bolesti COVID-19 u području prava putnika.
smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu
(Uredba br. 1107/2006), prava putnika kada
putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i
(Uredba (EU) br. 1177/2010) i prava putnika u
autobusnom prijevozu (Uredba (EU) br. 181/2011)

30.

Privremena evaluacija provedbe Carinskog
zakonika Unije

Evaluacija će pružiti sveobuhvatnu procjenu provedbe i učinka pravnog i informatičkog okvira Carinskog zakonika
Unije, kako na razini EU-a tako i na razini država članica, od njegova stupanja na snagu 2016. Carinskim zakonikom
Unije nastoji se, među ostalim, racionalizirati carinske propise i postupke, uspostaviti okruženje bez papira te ojačati
pravna sigurnost i predvidljivost carinskih propisa. Evaluacijom će se ocijeniti ravnoteža između carinskih kontrola i
olakšavanja trgovine te utvrditi u kojoj se mjeri postojećim pravilima podupire zakonita gospodarska aktivnost i
sprečava nepoštena ili nezakonita trgovina. Kad je riječ o informatičkim sustavima, studijom bi se trebalo utvrditi jesu
li automatizirani postupci iz paketa Carinskog zakonika Unije omogućili jačanje suradnje među carinskim tijelima i
interoperabilnost među različitim elektroničkim sustavima. Evaluacijom će se pokušati procijeniti svi troškovi
provedbe Carinskog zakonika Unije, među ostalim i njegovih elektroničkih sustava, kao i koristi sigurnije, usklađenije
trgovine i brži postupci. Ta dva kriterija trebalo bi zatim međusobno usporediti i utvrditi omjer troškova i ostvarenih
koristi. Ta bi ocjena trebala uključivati regulatorne troškove i koristi povezane s provedbom i primjenom Carinskog
zakonika Unije za sve relevantne dionike (troškovi usklađivanja, administrativni troškovi, administrativno opterećenje,
koristi, uštede), kao i potencijal za daljnje pojednostavnjenje i smanjenje opterećenja, a da se pritom ne ugroze carinski
ciljevi.

Promicanje europskog načina života
31.

Revizija Direktive 2003/109/EZ o osobama s
dugotrajnim boravištem

Nastavljajući se na Provjeru prikladnosti u području zakonitih migracija iz 2019., revizijom Direktive o osobama s
dugotrajnim boravištem nastojat će se poboljšati njezina učinkovitost, prije svega propisi o mobilnosti unutar EU-a.
Planirani datum donošenja: treće tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 79. stavak 2.
UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.

32.

Revizija Direktive 2011/98/EU o jedinstvenoj
dozvoli

Nastavljajući se na Provjeru prikladnosti u području zakonitih migracija iz 2019., revizijom Direktive o jedinstvenoj
dozvoli nastojat će se pojednostavniti i pojasniti njezino područje primjene te pojednostavniti i uskladiti postupke za
uvjete prihvata i boravka za niskokvalificirane i srednje kvalificirane radnike.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 79. stavak 2.
UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.
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Br.
33.

Naslov
Revizija Uredbe 258/2012 o odobrenju za izvoz
vatrenog oružja te mjerama za uvoz i provoz
vatrenog oružja

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)
Cilj je poboljšanje sljedivosti vatrenog oružja (usklađene oznake za uvoz), poboljšanje razmjene informacija među
nacionalnim tijelima, povećanje sigurnosti postupaka za kontrolu izvoza i uvoza, poboljšanje regulacije uvoza oružja za
uzbunjivanje i signalizaciju, primjena sustava zaštite zviždača uspostavljenog Direktivom (EU) 2019/1937 na osobe
koje prijave povrede izmijenjene Uredbe.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 207. UFEU-a.
Predviđena je procjena učinka.

34.

Revizija – istraživanje nesreća na moru

Osnivanje stalnog tijela za istraživanje nesreća s odgovarajućim resursima i stručnim znanjem te koje može brzo
reagirati smatra se zadatkom koji za manje države članice i države s malim flotama predstavlja veliko opterećenje
resursa i oduzima mnogo vremena. Stoga se nesreće ne prijavljuju ili se ne prijavljuju pravodobno, stručno i neovisno,
što može imati posljedice u smislu sigurnosti i novih nesreća. Revizijom bi se stoga moglo pridonijeti boljoj upotrebi
resursa i rješavanju problema nedostatka stručnog znanja.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 100. stavak 2.
UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.

35.

Revizija – nadzor države luke

Tijekom revizije razmotrit će se mogućnost šire upotrebe elektroničkih informacija kako bi se omogućile inspekcije
usmjerenije na operativna pitanja, a ne samo na provjeru dokumentacije. Omogućila bi se i bolja usredotočenost na
ekološka pitanja i razvoj poticajnog mehanizma za noviji/zeleniji i kvalitetniji pomorski promet. Time bi se pomoglo
državama članicama pri zapošljavanju, zadržavanju i osposobljavanju odgovarajuće kvalificiranih inspektora te
upotrebi baze podataka inspekcijskih pregleda kako bi se omogućila bolja raspodjela opterećenja među državama
članicama. Tijekom revizije razmotrit će se mogućnost proširenja opsega inspekcijskih pregleda kako bi se obuhvatila
strana ribarska plovila za koja se pokazalo da su posebno opasna.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 100. stavak 2.
UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.
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36.

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)

Naslov

Revizija će se prvenstveno uskladiti s već dogovorenim pravilima u okviru Međunarodne pomorske organizacije. No
kad je riječ o mogućem pojednostavnjenju, razmotrit će se mogućnost modernizacije registra brodova država članica tj.
njihovo pretvaranje u e-registre za vođenje i razmjenu e-certifikata (koji se odnose na brodove). Time bi se trebale
podupirati učinkovitije usluge, nadzor i praćenje plovila koja plove pod njihovom zastavom. Povezano je i s ciljem
pojednostavnjenja i administrativnog smanjenja nadzora države luke za državna tijela i industriju (trajanje vremena
prihvata i otpreme u lukama). Uz to, više bi se usredotočilo na ekološka pitanja, u smislu poticaja za kvalitetne zelene
subjekte (nagrada za usklađenost, a ne samo kažnjavanje za neusklađenost). Poboljšanim programom jačanja kapaciteta
Europske agencije za pomorsku sigurnost pružila bi se potpora državama članicama u kontinuiranom ažuriranju i
razmjeni primjera iz prakse (izbjegavanjem udvostručavanja posla na nacionalnoj razini). Istodobno bi se radilo na
usklađivanju i zajedničkom razumijevanju kako bi se dogovorio zajednički pristup EU-a za državna tijela i industriju.
Općenito povećavanje privlačnosti i konkurentnosti uz održavanje visoke razine sigurnosti, zaštite i sprečavanja
onečišćenja.

Revizija – nadzor države zastave

Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 100. stavak 2.
UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.
37.

Revizija zakonodavstva
stanicama

o

krvi,

tkivima

i Cilj je revizije Direktive 2002/98/EZ o sigurnosti i kvaliteti ljudske krvi i krvnih sastojaka i Direktive 2004/23/EZ o
sigurnosti i kvaliteti ljudskih tkiva i stanica te njihovih provedbenih akata ažurirati pravne okvire za krv, tkiva i stanice.
Zakonodavstvom EU-a predviđeni su visoki standardi sigurnosti i kvalitete za krv, tkiva i stanice. Doneseni su kao
odgovor na prijenos bolesti preko krvi, tkiva i stanica 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća. Cilj je inicijative ažurirati
postojeće zakonodavstvo kako bi se omogućila fleksibilnija usklađenost sa znanstvenim i tehnološkim dostignućima.
Nastoji se onemogućiti (ponovno) izbijanje zaraznih bolesti, zahvaljujući i poukama izvučenima iz pandemije bolesti
COVID-19. Bavit će se i sve većom komercijalizacijom i globalizacijom tog sektora. Revizijom se nastoje ukloniti i
brojne tehničke odredbe iz zakonodavstva, čime će se omogućiti brže ažuriranje normi. Uz to, revizijom bi se
omogućilo spajanje temeljnih akata u jedan instrument.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 168. stavak 4.
točka (a) UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.

38.

Procjena sigurnosti ribarskih brodova

Sektor ribarstva prepoznat je kao jedan od najopasnijih za rad. Na temelju postojeće Direktive 97/70/EZ na plovila
duljine 24 metra i više primjenjuju se tehničke odredbe Protokola iz Torremolinosa Međunarodne pomorske
organizacije iz 1993., međunarodnog sporazuma koji nikad nije stupio na snagu. U njegovu sljedbeniku, Sporazumu iz
Cape Towna iz 2012., zadržana je većina odredbi o transfernim cijenama, no ni on još nije stupio na snagu, a ratificiralo
ga je samo šest država članica EU-a. Evaluacijom Direktive 97/70/EZ razmotrit će se zašto nije ratificiran Sporazum iz
Cape Towna i utvrditi regulatorni nedostaci kad je riječ o sigurnosti te moguća ažuriranja kako bi se uzeo u obzir
tehnološki napredak od 1993., po uzoru na poboljšanja u sektoru međunarodnog trgovačkog pomorskog prometa i
zakonodavstvu EU-a o pomorskom prometu. Razmotrit će se i izvedivost provedbe propisa na razini EU-a za manja
ribarska plovila (kraća od 24 metra) jer se u tom sektoru događa najveći broj nesreća.
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Br.
39.

Naslov

Cilj / mogućnost pojednostavnjenja (kratko objašnjenje cilja revizija s obzirom na REFIT te mogućnost
pojednostavnjenja evaluacija i provjera primjerenosti)

Evaluacija Direktive 2011/24/EU o primjeni prava Deset godina nakon donošenja Direktive ocijenit će se je li ostvaren cilj Direktive da se olakša pristup sigurnoj i
kvalitetnoj prekograničnoj zdravstvenoj skrbi u drugoj državi članici te kako se Direktivom promiču prava pacijenata i
pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
prekogranična suradnja među državama članicama u korist građana EU-a. U evaluaciji će se razmotriti pristupi koje
države članice primjenjuju u praksi, učinkovitost njihova funkcioniranja te prepreke s kojima se i dalje suočavaju
pacijenti koji traže prekograničnu zdravstvenu zaštitu.

Novi poticaj europskoj demokraciji
40.

Revizija Direktive 99/2008/EZ o zaštiti okoliša Na temelju rezultata evaluacije revizijom Direktive omogućit će se poboljšani i usmjereniji alati za postizanje ciljeva i
dosljednije međudjelovanje s drugim zakonodavnim instrumentima za zaštitu okoliša. Revizijom će se iskoristiti i veća
putem kaznenog prava
nadležnost u području kaznenog prava u skladu s Ugovorom iz Lisabona. Nastojat će se osigurati bolja zaštita okoliša
putem kaznenog prava u dogovoru s drugim zakonodavnim i provedbenim mjerama.
Planirani datum donošenja: četvrto tromjesečje 2021.; zakonodavna inicijativa; pravna osnova: članak 83. stavak 2.
UFEU-a. Predviđena je procjena učinka.

41.

Provjera primjerenosti zakonodavstva EU-a o Provjerom primjerenosti ocijenit će se učinkovitost postojećeg zakonodavstva EU-a u sprečavanju i borbi protiv nasilja
nad ženama i nasilja u obitelji te će se analizirati usklađenost tih mjera EU-a s međunarodnim izvorima. Utvrdit će se
nasilju nad ženama i nasilju u obitelji
nedostaci u zakonodavstvu i analizirati potreba za mogućim poboljšanjem i koordinacijom zaštite od stalno prisutne
diskriminacije na temelju spola. Provjerom primjerenosti obuhvatit će se razdoblje od donošenja svakog pravnog akta
do 2020. Obuhvaćat će sve države članice EU-a.
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Prilog III.: Prioritetni prijedlozi u postupku donošenja

Br.

Puni naziv

Referentni dokumenti

Europski zeleni plan
1.

Izmijenjeni prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni COM(2020) 80 final
Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)
2020/0036 (COD)
4.3.2020.
COM(2020) 563 final
17.9.2020.

2.

Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o Europskoj godini željeznice (2021.)

COM(2020) 78 final
2020/0035 (COD)
4.3.2020.

3.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ)
br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

COM(2018) 368 final
2018/0193 (COD)
30.5.2018.

4.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o provedbi jedinstvenog europskog neba (preinaka)

COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)
11.6.2013.
COM(2020) 579 final
22.9.2020.

5.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći COM(2013) 130 final
putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te Uredbe (EZ) br. 2027/97 o odgovornosti zračnih 2013/0072 (COD)
prijevoznika u vezi s prijevozom putnika i njihove prtljage.
13.3.2013.

6.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Europske unije

COM(2011) 827 final
2011/0391 (COD)
1.12.2011.
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Europa spremna za digitalno doba
7.

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU,
EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i EU/2016/2341

COM(2020) 596 final
2020/0268 (COD)
24.9.2020.

8.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o digitalnoj operativnoj otpornosti financijskog sektora i izmjeni uredbi (EZ)
br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 (DORA)

COM(2020) 595 final
2020/0266 (COD)
24.9.2020.

9.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pilot-režimu za tržišne infrastrukture koje se temelje na tehnologiji
decentraliziranog vođenja evidencije transakcija

COM(2020) 594 final
2020/0267 (COD)
24.9.2020.

10.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o tržištima kriptoimovine i izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 (MICA)

COM(2020) 593 final
2020/0265 (COD)
24.9.2020.

11.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu
na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila

COM(2019) 208 final
2019/0101 (COD)
14.6.2019.

12.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, COM(2018) 630 final
tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara
2018/0328 (COD)
12.9.2019.

13.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim
komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)

COM(2017) 10 final
2017/0003 (COD)
10.1.2017.

Gospodarstvo u interesu građana
14.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu izuzeća određenih referentnih COM(2020) 337 final
vrijednosti deviznog tečaja trećih zemalja i određivanja zamjenskih referentnih vrijednosti za određene referentne vrijednosti koje se prestaju 2020/0154 (COD)
primjenjivati
24.7.2020.

15.

Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja

COM(2020) 314 final
2020/0148 (CNS)
15.7.2020.
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16.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira
radi potpore gospodarskom oporavku u kontekstu pandemije bolesti COVID-19

17.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o COM(2020) 282 final
uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19
2020/0151 (COD)
24.7.2020.

18.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih COM(2020) 281 final
prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19
2020/0155 (COD)
24.7.2020.

19.

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja COM(2020) 280 final
proizvodima i ograničenja pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19
2020/0152 (COD)
24.7.2020.

20.

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od COM(2018) 336 final
16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od 2018/0168 (COD)
takve odgovornosti
24.5.2018.

21.

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pružateljima usluga servisiranja kredita, usluga kupnje kredita i o naplati COM(2018) 135 final
kolaterala
2018/0063A (COD)
2018/0063B (COD)
14.3.2018.

22.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i COM(2016) 815 final
Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (Tekst značajan za EGP i Švicarsku)
2016/0397 (COD)
14.12.2016.

23.

Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB)

COM(2016) 683 final
2016/0336 (CNS)
26.10.2016.

24.

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu
na dobit određenih poduzeća i podružnica

COM(2016) 198 final
2016/0107 (COD)
13.4.2016.

25.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja
depozita

COM(2015) 586 final
2015/0270 (COD)
24.11.2015.

COM(2020) 283 final
2020/0156 (COD)
24.7.2020.
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Referentni dokumenti
COM(2013) 71 final
2013/0045 (CNS)
14.2.2013.

Snažnija Europa u svijetu
27.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih COM(2020) 135 final
mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani
2020/0051 (COD)
3.4.2020.

28.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju COM(2019) 623 final
prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila
2019/0273 (COD)
12.12.2019.

29.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke
pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka)

COM(2016) 616 final
2016/0295 (COD)
28.9.2016.

30.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i
postupcima koji doprinose pregovorima o pristupu robe i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja

COM(2012) 124 final
2012/0060 (COD)
21.3.2012.

Promicanje europskog načina života
31.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o kriznim situacijama i situacijama više sile u području migracija i azila

COM(2020) 613 final
2020/0277 (COD)
23.9.2020.

32.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uvođenju provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama i izmjeni
uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 i (EU) 2019/817

COM(2020) 612 final
2020/0278 (COD)
23.9.2020.

33.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o azilu i upravljanju migracijama te izmjeni Direktive Vijeća (EZ) 2003/109 i COM(2020) 610 final
predložene Uredbe (EU) XXX/XXX [Fond za azil i migracije]
2020/0279 (COD)
23.9.2020.

34.

Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske
prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033.

COM(2020) 384 final
2020/0179 (COD)
18.8.2020.
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35.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe COM(2019) 4 final
ETIAS-a i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 i Uredbe (EU) 2018/1861
2019/0002 (COD)
7.1.2019.

36.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a i o izmjeni COM(2019) 3 final
Uredbe (EU) 2018/1862 i Uredbe (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]
2019/0001 (COD)
7.1.2020.

37.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

38.

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana COM(2018) 634 final
trećih zemalja s nezakonitim boravkom (preinaka).
2018/0329 (COD)
12.9.2018.

39.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, COM(2018) 302 final
Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage 2018/0152 (COD)
Odluke Vijeća 2008/633/PUP
17.5.2018.

40.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 COM(2016) 468 final
Europskog parlamenta i Vijeća
2016/0225 (COD)
13.7.2016.

41.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u Uniji i stavljanju COM(2016) 467 final
izvan snage Direktive 2013/32/EU
2016/0224 (COD)
13.7.2016.

COM(2018) 640 final
2018/0331 (COD)
12.9.2018.

COM(2020) 611 final
23.9.2020.
42.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva COM(2016) 466 final
za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene 2016/0223 (COD)
zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem
13.7.2016.

43.

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu
(preinaka)

44.

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja COM(2016) 378 final
visokokvalificiranih radnika
2016/0176 (COD)
7.6.2016.

COM(2016) 465 final
2016/0222 (COD)
13.7.2016.
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45.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu
[Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu
zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili
osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država
članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka)

COM(2016) 272 final
2016/0132 (COD)
4.5.2016.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br.
439/2010

COM(2016) 271 final
2016/0131 (COD)
4.5.2016.

46.

Referentni dokumenti

COM(2020) 614 final
23.9.2020.

COM(2018) 633 final
12.9.2018.
Novi poticaj europskoj demokraciji
47.

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe COM(2018) 226 final
prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima
2018/0107 (COD)
18.4.2018.

48.

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih
dokaza u kaznenim stvarima

COM(2018) 225 final
2018/0108 (COD)
18.4.2018.

49.

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o povećanju ravnoteže spolova među savjetodavnim članovima uprava
trgovačkih društava uvrštenih na burzama te o drugim povezanim mjerama

COM(2012) 614 final
2012/0299 (COD)
14.11.2012.

50.

Prijedlog direktive Vijeća o provedbi načela jednakoga postupanja prema osobama bez obzira na njihovu vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili
spolnu orijentaciju

COM(2008) 426 final
2008/0140 (CNS)
2.7.2008.
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Europski zeleni plan
1.

COM(2020) 136 final
2020/0052 (NLE)

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Skupštini
Lisabonske unije

Zastarjelo: u kontekstu krize uzrokovane bolešću
COVID-19 Skupština Lisabonske unije neće u 2020.
donijeti nijednu pravno obvezujuću odluku, stoga ni
o posebnim doprinosima, što je bila tema ovog
prijedloga.

2.

COM(2020) 182 final
2020/0072 (NLE)

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije o Konvenciji
o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika o uključivanju Makaronezije u morsko
područje obuhvaćeno Konvencijom

Zastarjelo: Tajništvo Konvencije za zaštitu morskog
okoliša sjeveroistočnog Atlantika (OSPAR) najavilo
je povlačenje prijedloga za integraciju Makaronezije
u pomorsko područje OSPAR-a.

3.

COM(2010) 154 final
2010/0084 (APP)

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske
unije i Republike Čilea o sklapanju Dogovora o očuvanju stokova igluna u jugoistočnom
Pacifiku

Zastarjelo: predmet tog prijedloga zamijenjen je
pristupanjem Čilea Sporazumu Ujedinjenih naroda o
ribljim
stokovima
(UNFSA),
osnivanjem
Regionalne organizacije za ribarstvo južnog
Pacifika (SPRFMO), čije su članice Čile i EU, te
statusom Čilea kao neugovorne stranke suradnice u
Međuameričkoj konvenciji o tropskoj tuni (IATTC).

4.

COM(2011) 252 final
2011/0109 (NLE)

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Sporazuma o zračnom prometu između Europske
unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Brazila, s druge strane

Zastarjelo: pregovori s Brazilom na razini EU-a
trenutačno nisu aktivni.

5.

COM(2008) 92 final
2008/0040 (APP)

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma između
Europske zajednice i Republike Kazahstana o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

Zastarjelo: pregovori s Kazahstanom na razini EU-a
trenutačno nisu aktivni.

Europa spremna za digitalno doba
6.

3

COM(2016) 823 final
2016/0402 (COD)

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pravnom i operativnom Ne očekuje se dogovor: suzakonodavci nisu
okviru za europsku e-karticu usluga uvedenu Uredbom... [Uredba o europskoj kartici usluga]… ostvarili napredak od 2018., a daljnji napredak nije
vjerojatan.

Ovaj popis sadržava zakonodavne prijedloge u postupku koje Komisija namjerava povući u roku od šest mjeseci
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7.

COM(2016) 824 final
2016/0403 (COD),

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uvođenju europske e-kartice Ne očekuje se dogovor: suzakonodavci nisu
usluga i povezanih administrativnih usluga
ostvarili napredak od 2018., a daljnji napredak nije
vjerojatan.

8.

COM(2016) 821 final
2016/0398 (COD)

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o provedbi Direktive
2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja
kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama, te o izmjeni
Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem
Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

Ne očekuje se dogovor: postizanje kompromisa bez
ugrožavanja ciljeva prijedloga nije vjerojatno.
Komisija će poduzeti mjere za omogućavanje
potpune provedbe Direktive o uslugama.

9.

COM(2019) 441 final

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica,
Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu
(GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Ukrajine kako bi se uzelo u
obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji

Zastarjelo: Sporazum o suradnji o civilnom
globalnom sustavu za satelitsku navigaciju (GNSS)
između Europske zajednice i njezinih država članica
i Ukrajine prestao je važiti u prosincu 2018.

2019/0207 (NLE)

Gospodarstvo u interesu građana
10. COM(2019) 354 final
2019/0161 (COD)

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o okviru upravljanja za Zastarjelo: povlačenje tog prijedloga najavljeno je u
proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost za europodručje
kontekstu Prijedloga uredbe o uspostavi Mehanizma
za oporavak i otpornost (COM(2020) 408).

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

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Programa potpore
reformama

Zastarjelo: povlačenje tog prijedloga najavljeno je u
kontekstu Prijedloga uredbe o uspostavi Mehanizma
za oporavak i otpornost (COM(2020) 408).

12. COM(2019) 399 final
2019/0183 (COD)

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ)
br. 2012/2002 kako bi se državama članicama pružila financijska pomoć za nošenje s velikim
financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez
sporazuma

Zastarjelo: prijedlog je izvorno podnesen kao
izvanredna mjera u slučaju Brexita bez dogovora te
je sada zastario s obzirom na to da je sklopljen
sporazum o povlačenju.

Promicanje europskog načina života
13. COM(2016) 270 final
2016/0133 (COD)

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju kriterija i
mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za
međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili
osoba bez državljanstva (preinaka)

Zastarjelo: novi Prijedlog uredbe o azilu i
upravljanju migracijama (COM(2020) 610)
podnesen je u kontekstu novog pakta za azil i
migracije. Uključuje, među ostalim, aspekte
obuhvaćene prijedlogom iz 2016.
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14. COM(2015) 450 final
2015/0208 (COD)

Naslov

Razlozi povlačenja

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi mehanizma
premještanja u krizama i izmjeni Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od
26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne
za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio
državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva

Zastarjelo: novi Prijedlog uredbe o kriznim
situacijama i situacijama više sile u području
migracija i azila (COM(2020) 613) podnesen je u
kontekstu Novog pakta za azil i migracije.
Uključuje, među ostalim, aspekte obuhvaćene
prijedlogom iz 2016.
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