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Приложение I: Нови инициативи1
№

Инициативи

Цел на политиката

Европейски зелен пакт

1

1.

Пакет за нулево замърсяване

а)

Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и
опаковането (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, второ тримесечие
на 2022 г.)
б) Интегрирано управление на водите – преразгледани списъци на замърсителите на повърхностните и
подземните води (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 192 от ДФЕС, трето
тримесечие на 2021 г.)
в) Преразглеждане на законодателството на ЕС относно качеството на атмосферния въздух (законодателна
инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 192 от ДФЕС, трето тримесечие на 2022 г.)

2.

Пакет от мерки в областта на климата

а)

3.

Кръгова икономика

Инициатива относно правото на поправка (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, трето
тримесечие на 2022 г.)

4.

Пакет относно пластмасите

а)

5.

Биологично разнообразие и „От фермата Устойчива употреба на пестициди — преразглеждане на правилата на ЕС (законодателна инициатива, вкл.
оценка на въздействието, член 192, параграф 1 от ДФЕС, първо тримесечие на 2022 г.)
до трапезата“

Преглед на правилата на ЕС относно флуорираните парникови газове (законодателна инициатива, вкл.
оценка на въздействието, член 192, параграф 1 от ДФЕС, второ тримесечие на 2022 г.)
б) Рамка на ЕС за хармонизирано измерване на емисиите от транспорта и логистиката (законодателна
инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 и член 100, параграф 2 от ДФЕС, четвърто тримесечие на
2022 г.)
в) Преглед на стандартите за емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства (законодателна
инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 192, параграф 1 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)
г) Сертифициране на поглъщанията на въглерод (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието,
член 192, параграф 1 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)

Рамка на политиката за биотехнологични, биоразградими и компостируеми пластмаси (незаконодателна
инициатива, второ тримесечие на 2022 г.)
б) Ограничаване на пластмасовите микрочастици (незаконодателна инициатива, четвърто тримесечие на
2022 г.)
в) Мерки за намаляване на изпускането на пластмасови микрочастици в околната среда (законодателна
инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)

В настоящото приложение Комисията предоставя допълнителна информация, доколкото разполага с такава, относно инициативите, включени в нейната работна
програма, в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Информацията, предоставена в скоби до всяка инициатива, е
само ориентировъчна и подлежи на промени по време на подготвителния процес, по-специално с оглед на резултатите от процеса на оценка на въздействието.
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№

Инициативи

Цел на политиката

Европа, подготвена за цифровата ера
6.

. Киберустойчивост

Европейски законодателен акт за киберустойчивост (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието,
трето тримесечие на 2022 г.)

7.

Полупроводници

Европейски законодателен акт за чиповете (законодателна или незаконодателна инициатива, второ тримесечие
на 2022 г.)

8.

Сигурност и отбрана

Пътна карта за технологиите в областта на сигурността и отбраната (незаконодателна инициатива, първо
тримесечие на 2022 г.)

9.

Иновативно и
пространство

устойчиво

космическо а)

Изграждане на базирана в космоса глобална система за сигурна комуникация (законодателна
инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 189 от ДФЕС, второ тримесечие на 2022 г.)
б) Стратегия на ЕС за управление на космическия трафик (незаконодателна инициатива, второ тримесечие
на 2022 г.)

10. Цифрово образование и умения

а)

Препоръка за подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението
(незаконодателна инициатива, трето тримесечие на 2022 г.)
б) Препоръка относно факторите, благоприятстващи цифровото образование (незаконодателна инициатива,
трето тримесечие на 2022 г.)

11. Единен пазар

Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (законодателна инициатива, вкл. оценка на
въздействието, първо тримесечие на 2022 г.)

12. . Мултимодална цифрова мобилност

Цифровите услуги за мултимодална мобилност (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието,
член 91 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)

Икономика в интерес на хората
13. Защита на работниците

Защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (законодателна
инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 153, параграф 2 от ДФЕС, трето тримесечие на 2022 г.)

14. Малки и средни предприятия

Улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до капитал (законодателна инициатива, вкл.
оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, трето тримесечие на 2022 г.)

15. Незабавни плащания

Инициатива относно незабавните плащания в ЕС (законодателна или незаконодателна инициатива, второ
тримесечие на 2022 г.)

16. Задълбочаване на съюза на капиталовите Инициатива за хармонизиране на някои аспекти на материалното право в областта на производствата по
несъстоятелност (законодателна или незаконодателна инициатива, трето тримесечие на 2022 г.)
пазари
17. Справедливо данъчно облагане

Предложение относно прилагането на глобалното споразумение на ОИСР относно преразпределянето на
правата на данъчно облагане (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 115 от ДФЕС)
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№

Инициативи

Цел на политиката
18. Минимален доход

Препоръка относно минималния доход (незаконодателна инициатива, трето тримесечие на 2022 г.)

19. Най-отдалечени региони

Обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони (незаконодателна инициатива, второ
тримесечие на 2022 г.)

По-силна Европа на световната сцена
20. Блокиращ регламент

Изменение на Блокиращия регламент (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, второ
тримесечие на 2022 г.)

21. Международен ангажимент в областта на
енергетиката

Нова стратегия за международен ангажимент в областта на енергетиката (незаконодателна инициатива, първо
тримесечие на 2022 г.)

22. Международно управление на океаните

Съвместно съобщение относно международното управление на океаните (незаконодателна инициатива, второ
тримесечие на 2022 г.)

23. Партньорство с Персийския залив

Съвместно съобщение относно партньорство с Персийския залив (незаконодателна инициатива, второ
тримесечие на 2022 г.)

Утвърждаване на европейския ни начин на живот
24. Европейска стратегия за полагането на Европейска стратегия за полагането на грижи — Съобщение относно европейска стратегия за полагането
грижи
на грижи, придружено от преразглеждане на целите от Барселона и предложение за препоръка на Съвета
относно дългосрочните грижи (незаконодателна инициатива, трето тримесечие на 2022 г.)
25. Предварителна информация за пътниците

Задължение на превозвачите да предоставят предварителна информация за пътниците (законодателна
инициатива, вкл. оценка на въздействието, второ тримесечие на 2022 г.)

26. Реципрочен достъп до информация,
свързана със сигурността

Рамка за реципрочен достъп до информация, свързана със сигурността, за служителите на първа линия
между ЕС и ключови трети държави с цел противодействане на общите заплахи за сигурността
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, четвърто тримесечие на 2022 г.)

27. Скрининг за ракови заболявания

Актуализиране на препоръката относно скрининга за ракови заболявания (незаконодателна инициатива,
трето тримесечие на 2022 г.)

28. Пакет от документи
образованието

в

областта

на а) Европейска стратегия за университетите (незаконодателна инициатива, първо тримесечие на 2022 г.)
б) Изграждане на мостове за ефективно сътрудничество в областта на европейското висше образование
(незаконодателна инициатива, първо тримесечие на 2022 г.)

Нов тласък за европейската демокрация
29. Свобода на медиите

Законодателен акт за свободата на медиите (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114
от ДФЕС, трето тримесечие на 2022 г.)
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№

Цел на политиката

Инициативи

30. Трансфер на наказателни производства

Инициатива относно трансфера на наказателни производства (законодателна инициатива, вкл. оценка на
въздействието, член 82, параграф 1 от ДФЕС, трето тримесечие на 2022 г.);

31. Признаване на родителството между
държавите членки

Признаване на родителството между държавите членки (законодателна инициатива, вкл. оценка на
въздействието, член 3 от ДФЕС, трето тримесечие на 2022 г.)

32. Органи по въпросите на равенството

Засилване на ролята и независимостта на органите по въпросите на равенството (законодателна инициатива,
членове 19 и 157 от ДФЕС, трето тримесечие на 2022 г.)
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Приложение II: Инициативи по REFIT2

№

Заглавие

Цел/потенциал на опростяването (кратко обяснение на целта за намаляване на тежестта и опростяване)

Европейски зелен пакт
1.

Преразглеждане
на
Директивата
за След оценката на директивата бяха набелязани някои области за подобрения: по-добро справяне с оставащите и
новопоявилите се замърсители и подобряване на управлението на сектора, като същевременно тя бъде
пречистването на градските отпадъчни води
свързвана по-добре с целите на Европейския зелен пакт. Ще бъдат включени и съображения, свързани с
общественото здраве (по-добро предотвратяване на пандемии чрез наблюдение на отпадъчните води).
Ще бъдат положени специални усилия за подобряване на мониторинга и докладването (преминаване към
полуавтоматично докладване). Държавите членки и операторите в областта на отпадъчните води — частни или
публични — ще имат полза от това. Могат да бъдат потърсени повече усилия по отношение на прозрачността,
тъй като това се счита за движеща сила за по-добри резултати за сектора.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 192 от ДФЕС, второ тримесечие на 2022 г.)

2.

Преразглеждане
употребата
на
електрониката

2

—
Ограничение
опасни
вещества

на Преразглеждането ще укрепи и опрости законодателството с цел по-добра защита на гражданите и околната
в среда от опасни химикали, наред с другото, като се вземе предвид преминаването към процес на „едно
вещество — една оценка“ и се осигури по-голяма прозрачност при приоритизирането на действията за
справяне с химикалите, както и чрез насърчаване на иновациите за разработването на безопасни и устойчиви
алтернативи, както се изтъква в Европейския зелен пакт.
Преразглеждането ще има за цел да се намали административната тежест по отношение на процеса на
освобождаване.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)

В настоящото приложение са изложени най-важните преразглеждания, оценки и проверки за пригодност по REFIT, които Комисията ще предприеме през 2022 г.
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Заглавие

Цел/потенциал на опростяването (кратко обяснение на целта за намаляване на тежестта и опростяване)

3.

GreenData4 All — Преразглеждане на
Директивата относно инфраструктурата за
пространствена информация в Европейската
общност (INSPIRE) и Директивата относно
обществения достъп до информация за
околната среда

Инициативата произтича от европейската стратегия за данните. Тя се състои от преразглеждане на Директивата
за създаване на инфраструктура за пространствена информация в ЕС (INSPIRE), заедно с Директивата относно
обществения достъп до информация за околната среда, след тяхната оценка през 2021 г. Инициативата цели да
модернизира режима в съответствие с технологичните и иновационните възможности, което ще улесни
публичните органи, предприятията и гражданите на ЕС да подкрепят прехода към по-екологична и неутрална
по отношение на въглерода икономика и ще намали административната тежест. Очаква се тя да обхване в
голям мащаб повторно използваеми услуги за данни с цел подпомагане събирането, споделянето, обработката и
анализа на големи обеми данни, които са от значение за гарантиране на спазването на законодателството и
приоритетните действия, определени в Зеления пакт. Инициативата има за цел рационализиране на
докладването и намаляването на тежестта чрез по-добро повторно използване на съществуващите данни,
генериране на автоматично докладване чрез извличане на данни и бизнес разузнаване.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 192 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)

4.

Хоризонтално
предложение
за
преразпределяне на техническата и научната
работа на ЕС в областта на химикалите към
агенциите на ЕС

Инициативата има за цел да концентрира в агенциите на ЕС отговорностите за извършване на научна и
техническа работа по химикалите, които понастоящем са разпръснати между различни участници (научни
комитети, консултанти, служби на Комисията), като се изхожда от принципа „едно вещество, една оценка“.
Това предложение ще намали тежестта за заинтересованите страни, тъй като ще централизира научната и
техническата работа в областта на химикалите в агенциите на ЕС. Предложението също така ще намали
тежестта за институциите на ЕС (Комисията и агенциите), тъй като използването на експертния опит на
агенциите при оценката на безопасността на химикалите вместо на ad hoc комитети и консултанти ще доведе
до синергии и повишаване на ефективността.
(законодателна инициатива, член 114 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)

5.

Преразглеждане на Регламента относно Преразглеждането на Регламент (ЕО) № 648/2004 ще отстрани слабостите, установени при оценката, и ще
предоставянето и пускането на пазара на адаптира регулаторните изисквания за детергентите към най-актуалните промени и социално-икономическите
нужди. То ще предприеме последващи действия във връзка със стратегията на ЕС за устойчивост в областта на
детергенти
химикалите.
Ключов проблем, установен при оценката, беше, че понятията и определенията, използвани в Регламента
относно детергентите, невинаги са в съответствие и съгласувани със значението, което са придобили с течение
на времето и на практика. Това води до липса на яснота относно това дали някои продукти, предлагани на
пазара, попадат в обхвата на регламента или не (напр. микробни почистващи препарати).
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)

№

6

Заглавие

Цел/потенциал на опростяването (кратко обяснение на целта за намаляване на тежестта и опростяване)

6.

Преразглеждане на Директивата относно
излезлите от употреба превозни средства и
Директивата относно типовото одобрение на
моторни превозни средства

Преразглеждането ще насърчи по-кръгов подход чрез обвързване на въпросите, свързани с проектирането, с
третирането в края на жизнения цикъл, като бъдат разгледани правила за задължително рециклирано
съдържание при определени материали за компоненти и подобряване на ефективността на рециклирането.
Сливането на двете директиви в единен инструмент, обхващащ целия жизнен цикъл на автомобилния сектор,
би осигурило правна яснота за икономическите оператори и администрациите в сравнение с настоящата
ситуация, която се основава на фрагментиран подход: автомобилите попадат в обхвата на Директива
2005/64/ЕО, когато се пускат на пазара, докато излезлите от употреба автомобили са обхванати от Директива
2000/53/ЕО. Преминаването към онлайн инструменти и използването на цифрови решения ще спомогне за
намаляване на административната тежест, която може да бъде избегната, по-специално във връзка със
задълженията за докладване или други процедури, например системи за (де-) регистрация на превозни средства
и системи за уведомяване. В това отношение преразглеждането на директивата ще има за цел подобряване на
нейната оперативната осъществимост и прилагане, както и оптимизиране на административната тежест чрез
по-добро използване на цифрови решения и съгласуваност с други секторни политики и законодателство въз
основа на подход, основан на жизнения цикъл.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 и/или член 192 от ДФЕС, четвърто
тримесечие на 2022 г.)

7.

Преразглеждане на законодателството относно Тази инициатива има за цел да преразгледа законодателството в областта на растителния и горския
търговията със семена и друг растителен и репродуктивен материал, за да го приведе в съответствие с политическите цели на Европейския зелен пакт и
неговите стратегии, свързани с принципа „от фермата до трапезата“, биологичното разнообразие, адаптирането
горски репродуктивен материал
на ЕС към изменението на климата, както и европейската цифрова стратегия и новата стратегия на ЕС за
горите. Тя има за цел да премахне пречките от вътрешния пазар и да подпомогне техническото развитие,
създаването на екологични и устойчиви на изменението на климата агрохранителни системи и гори, както и
опазването на биологичното разнообразие и на растителните и горските генетични ресурси. Инициативата ще
рационализира процедурите и ще намали тежестта за компетентните органи и сектора на растителния
репродуктивен материал в ЕС.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 43, параграф 2, член 114 и член 192, параграф 1
от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)

№

Европа, подготвена за цифровата ера
8.

Преразглеждане на Регламента за групово
освобождаване на вертикални споразумения и
на
насоките
относно
вертикалните
споразумения

Целта на тази инициатива е да се преразгледат правилата относно споразуменията между страни, действащи на
различни равнища в една и съща икономическа верига на доставки, за да се отговори на нуждите на
предприятията в съответствие с правилата за конкуренцията. Тя ще допринесе за намаляване на тежестта, като
предостави на заинтересованите страни актуални насоки за една бизнес среда, преструктурирана най-вече от
растежа на електронната търговия.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 103 от ДФЕС и Регламент 19/65/EИО, второ
тримесечие на 2022 г.)
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Заглавие

Цел/потенциал на опростяването (кратко обяснение на целта за намаляване на тежестта и опростяване)

9.

Преразглеждане на Регламента за групово
освобождаване на хоризонтални споразумения
и на насоките относно хоризонталните
споразумения

Целта на инициативата е да се преразгледат регламентите на Комисията за групово освобождаване по
отношение на споразуменията за научноизследователска и развойна дейност и специализация и
придружаващите ги насоки относно хоризонталните споразумения. Преразглеждането има за цел да гарантира,
че дружествата разполагат с ясни насоки относно това какви споразумения за хоризонтално сътрудничество
могат да сключват без риск от нарушаване на правото в областта на конкуренцията. То цели също така да се
опрости административният надзор на споразуменията за хоризонтално сътрудничество от страна на
Комисията, националните органи за защита на конкуренцията и националните съдилища.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 103 от ДФЕС и Регламент 19/65/EИО, четвърто
тримесечие на 2022 г.)

10.

Преразглеждане на някои процедурни аспекти Целта на инициативата е да се подобрят процедурите на ЕС за контрол върху сливанията, без да се накърнява
ефективното им прилагане. Целта е контролът на ЕС върху сливанията да стане по-ефективен и по-малко
на контрола на ЕС върху сливанията
обременяващ в случаите, при които е малко вероятно да възникнат опасения за конкуренцията, както и да се
позволи на Комисията да отдели повече ресурси за случаите, в които е необходимо подробно разследване. За
тази цел в рамките на инициативата ще бъдат проучени възможности за по-нататъшно опростяване на процеса
както при опростени, така и, когато това е възможно, при неопростени случаи на сливания.
(незаконодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията и
Известие на Комисията относно опростената процедура, второ тримесечие на 2022 г.)

11.

Преразглеждане
на
известието
определянето на пазара

№

относно Инициативата има за цел да гарантира, че известието предоставя актуални насоки относно принципите и найдобрите практики при определянето на пазара, които Комисията прилага при антитръстови дела и дела за
сливания, включително последните промени в методиките и развитието на пазара, като например свързаните с
цифровизацията на икономиката.
Актуализираното известие ще намали тежестта за дружествата чрез повишаване на правната сигурност и
предоставяне на по-актуални насоки относно подхода на Комисията към определянето на пазара, включително
в области, които не са обхванати от настоящото известие, като например цифровите пазари. В случай на
сценарий, при който няма да бъдат предоставени никакви или никакви актуални насоки, както по въпроси,
свързани със сливания, така и по антитръстови въпроси, дружествата ще трябва да отделят допълнителни
вътрешни ресурси за проучване на голям брой решения на Комисията, съдебни решения и литература относно
определянето на пазара, за да определят по какъв начин Комисията вероятно ще определи съответния(те)
пазар(и) и кои елементи ще вземе предвид. Актуализираното известие допълнително ще намали тежестта и ще
увеличи ползите за Комисията и органите за защита на конкуренцията на държавите членки, като намали
необходимостта от разясняване на основните принципи за определяне на пазара, когато те прилагат правото на
ЕС в областта на конкуренцията, и като предостави референтен инструмент за органите за защита на
конкуренцията на държавите членки, които нямат свои собствени насоки за определяне на пазара при
прилагането на националното право (когато е приложимо).
(незаконодателна инициатива, четвърто тримесечие на 2022 г.)
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Заглавие

Цел/потенциал на опростяването (кратко обяснение на целта за намаляване на тежестта и опростяване)

12.

Предложение за стратегия за оперативна С тази инициатива ще се направи оценка на настоящата европейска рамка за оперативна съвместимост и ще се
съвместимост на държавното управление в ЕС оцени нейната подкрепа за създаването на оперативно съвместими цифрови обществени услуги. Тя ще
доразработи също предложението относно стратегията за оперативна съвместимост на държавното управление
в ЕС, обявена в съобщението на Комисията „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“. Целта е да се
установи общо управление на оперативната съвместимост на равнището на ЕС, за да се гарантира
трансгранична координация, да се подкрепят иновациите в публичния сектор и да се определят минимални
общи спецификации за сигурни потоци на данни и услуги в публичния сектор, невъзпрепятствани от граници.
Инициативата:
 ще създаде споделено управление на оперативната съвместимост с държавите членки, което ще имат мандат
да направляват развитието на оперативната съвместимост между публичните администрации в ЕС;
 ще гарантира, че предложенията за политики на ЕС са оперативно съвместими, готови за използване в
цифров вид и проектирани така, че да бъдат оперативно съвместими от самото начало и да насърчават
синергиите при тяхното изпълнение;
 ще осигурява минимални общи отворени спецификации и стандарти за оперативна съвместимост за
изпълнението на политиките и програмите на ЕС;
 ще подкрепя и насърчава разработването и повторното използване от публичните администрации в целия ЕС
на общи отворени, ориентирани към човека решения и спецификации за оперативна съвместимост;
 ще засили иновациите и международното сътрудничество чрез взаимно обучение и сътрудничество между
публичните администрации.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, членове 114, 172, 188 и/или 197 от ДФЕС, второ
тримесечие на 2022 г.)

13.

Преразглеждане на насоките за държавна Целта на инициативата е да се преразгледат правилата за държавна помощ, приложими за сектора на
широколентовия достъп, за да бъдат актуализирани в съответствие с технологичното и социалнопомощ за широколентови мрежи
икономическото развитие и да се вземат предвид новите цели на ЕС за свързаност, както и други неотдавнашни
промени в политиката. Съобщението от 2020 г. „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ разглежда
гигабитовата свързаност като най-основния градивен елемент на цифровата трансформация, който е от
жизненоважно значение за оползотворяване на потенциала на Европа за цифров растеж. Това се потвърждава
от неотдавнашните констатации на Комисията в Съобщението за цифровия компас до 2030 г. В него се отчитат
бързо променящите се потребности от капацитет на мрежата и необходимостта да се гарантират устойчиви
инвестиции в мрежи, способни да предлагат гигабитова скорост, за да се отговори на нуждите на европейската
икономика, основана на данни, след 2025 г. Пандемията от COVID-19 подчерта решаващата роля на
широколентовите мрежи за хората, предприятията и публичните институции, както и за възстановяването от
кризата и за укрепването на устойчивостта на ЕС.
Необходимо е целенасочено изменение на действащите правила, за да се приведе рамката за държавна помощ,
приложима за сектора на широколентовия достъп, в съответствие с технологичното и социалноикономическото развитие, както и с развитието на политиката.
(незаконодателна инициатива, второ тримесечие на 2022 г.)
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№

Заглавие
Директивата

Цел/потенциал на опростяването (кратко обяснение на целта за намаляване на тежестта и опростяване)
относно Предвиденото преразглеждане на Директивата относно промишления дизайн и на Регламента относно
промишления дизайн на Общността следва оценка на действащото законодателство на ЕС относно защитата на
промишлените дизайни. Преразглеждането има за цел да направи рамката подходяща за целта в ерата на
относно цифровите технологии и да увеличи правната сигурност и предвидимост в полза на отделните дизайнери,
отраслите с интензивно използване на дизайн и малките и средните предприятия. То също така ще разгледа
възможността за създаване на еднакви условия на конкуренция и повишаване на ефективността и намаляване
на разходите, като по този начин се улеснява достъпът до закрила на промишления дизайн.
Опростяването на процедурите и намаляването на административната тежест (включително таксите, които
трябва да бъдат платени) са сред основните цели на реформата. Рационализирането на процедурите и
повишаването на оперативната съвместимост на системите за защита в ЕС чрез по-нататъшна хармонизация ще
доведат до намаляване на разходите и административната тежест както за потребителите на защита на
промишления дизайн, така и за публичните администрации.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, второ тримесечие на 2022 г.)

14.

Преразглеждане на
промишления дизайн

15.

Преразглеждане на Регламента
промишления дизайн на Общността

16.

Преразглеждане на законодателството относно Въпреки че законодателството на ЕС относно сертификатите за допълнителна закрила (СДЗ) е подходящо за
целта, неговата разпокъсаност (СДЗ се управляват и прилагат на национално равнище) пречи на неговата
сертификатите за допълнителна закрила
ефективност и ефикасност. Създаването на единна процедура за предоставяне на СДЗ и на единен СДЗ ще
укрепи единния пазар на фармацевтични продукти и агрохимикали и ще направи СДЗ подходящи за
подпомагането на двойния цифров и екологичен преход.
Това ще доведе до значително намаляване на разходите/тежестта и до по-голяма правна сигурност за
заявителите на СДЗ, включително МСП и стартиращите предприятия, тъй като ще бъде наличен централизиран
механизъм за предоставяне като алтернатива на настоящите 27 национални процедури за СДЗ. Новото
предложение(я) може да замени/измени съществуващите регламенти за СДЗ за фармацевтични продукти и
продукти за растителна защита.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, членове 114 и 118 от ДФЕС, четвърто тримесечие на
2022 г.)
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№

Заглавие

Цел/потенциал на опростяването (кратко обяснение на целта за намаляване на тежестта и опростяване)

Икономика в интерес на хората
17.

Преразглеждане на европейската статистика Необходими са статистически данни за размера и демографските, социалните, трудовите, жилищните,
относно законодателната рамка за населението образователните и миграционните характеристики на населението, за да може Съюзът да изпълнява
възложените му задачи. Тези статистически данни се нуждаят от преразгледано, модерно и всеобхватно правно
основание, за да се гарантират тяхното качество, пълнота и надеждност. Целта на инициативата е да се създаде
преразгледана правна рамка за статистиката за населението въз основа на международни стандарти, която да
обединява в едно-единствено правно основание съществуващите годишни статистически данни за
демографията и миграцията и десетгодишните статистически данни от преброяването на населението и
жилищния фонд, както и регионалните и геообвързаните данни за населението, които понастоящем са
обхванати от отделни регламенти.
Преразгледаното единно правно основание за статистиката за населението има за цел да намали
административната тежест за администрациите на държавите членки (главно националните статистически
институти) чрез насърчаване на използването на хармонизирани и подходящи статистически определения във
всички области на статистиката за населението и чрез избягване на дублирането на работа в съответните
области. Инициативата ще улесни все по-широкото използване от страна на администрациите на държавите
членки на административни източници на данни за събиране на статистика за населението. Този подход ще
бъде по-ефективен от гледна точка на разходите и с течение на времето ще намали ресурсната тежест за
администрациите на държавите членки, като същевременно ще позволи изготвянето на по-чести и по-подробни
статистики в отговор на нуждите на ползвателите. Замяната или изменението на действащото законодателство
в тази област (два регламента на Съвета и на Европейския парламент ще бъдат отменени, а един — изменен) с
единен рамков регламент ще доведе до опростяване на законодателството на ЕС.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 338, параграф 1 от ДФЕС, второ тримесечие на
2022 г.)

18.

Преразглеждане
на
Директивата
за
сертифициране на машинисти, управляващи
локомотиви и влакове в рамките на
железопътната система на Общността

Оценката на Директива 2007/59/ЕО показа, че съществува значителна възможност за опростяване и понататъшно подобряване на ефективността на директивата. Някои от разпоредбите в нея са остарели, някои
формулировки са двусмислени, а обхватът ѝ може да се нуждае от адаптиране.
Преразглеждането ще доведе и до по-нататъшно подобряване на мобилността на машинистите между
дружествата, както и между държавите членки. Отговорностите и разпределението на задачите между
участниците в схемата за сертифициране ще бъдат преразгледани, за да се намали административната тежест за
всички участници в схемата за сертифициране. Що се отнася до добавената стойност, преразглеждането на
директивата ще повиши ефективността на схемата за сертифициране в целия ЕС чрез създаването на
действително хармонизирана рамка. Това ще осигури повече яснота за участващите държави членки и
заинтересовани страни и ще намали дублирането на разходи и усилия.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)
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митническото Митническият кодекс на Съюза се използва в ситуации, за които не бе предвиден, а именно електронната
търговия. Преразглеждането на митническото законодателство на Съюза ще има за цел подобряване на
контрола на електронната търговия в полза на данъкоплатците (събиране на мита и данъци) и гражданите
(защита срещу продукти, които не отговарят на изискванията). Това ще улесни изпълнението на
правоприлагането от страна на националните органи и ще подобри еднаквите условия на конкуренция за
икономическите оператори, по-специално със съдействието на нови участници, като например платформи. В
други области преразглеждането ще предвиди по-добро разпределение на задачите и подобрен обмен на
информация между митническите и секторните органи, така че митническите органи и Комисията да са в
състояние да използват повече електронни митнически данни, за да подобрят ефективността на своите
проверки на финансовите и нефинансовите рискове, като по този начин намалят тежестта за икономическите
оператори. В други области ще бъде предвидено също така опростяване на някои мерки за икономическите
заинтересовани страни.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, членове 33, 114 и 207 от ДФЕС; четвърто
тримесечие на 2022 г.)

19.

Преразглеждане
на
законодателство на Съюза

20.

ДДС в ерата на цифровите технологии:
преразглеждане на Директивата за ДДС и на
Регламента
на
Съвета
относно
административното
сътрудничество
в
областта на ДДС

Целта на тази инициатива е да се модернизират действащите правила за ДДС, като се вземат предвид
възможностите, предлагани от цифровите технологии. В плана за действие на Комисията за справедливо и
опростено данъчно облагане се подчертава необходимостта от обмисляне на начина, по който данъчните
органи могат да използват технологиите за борба с данъчните измами и в полза на предприятията, както и на
това дали настоящите правила за ДДС са адаптирани към извършването на стопанска дейност в ерата на
цифровите технологии. В плана за действие беше обявено законодателно предложение за 2022 г. под
заглавието „ДДС в цифровата ера“, което обхваща: 1) задълженията за отчитане на ДДС и електронното
фактуриране, 2) третирането на основаната на платформи икономика за целите на ДДС и 3) единната
регистрация за целите на ДДС в ЕС. Очаква се пакетът да хармонизира и насърчи трансграничните доставки в
рамките на единния пазар, както и да спомогне за подобряване на събирането на данъци, като по този начин
гарантира устойчиви приходи по време на възстановяването от COVID-19.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 113 от ДФЕС, трето тримесечие на 2022 г.)
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Утвърждаване на европейския ни начин на живот
21.

Преразглеждане на фармацевтичното
законодателство

Преразглеждането на общата фармацевтична правна рамка има за цел да се гарантира достъп до качествени,
безопасни и ефикасни лекарства в ЕС на приемливи цени. Целта е да се насърчават иновациите, включително в
области с неудовлетворени медицински потребности (включително антимикробни средства), както и да се
повиши сигурността на доставките, като същевременно се следва развитието на науката и технологиите и се
намалява регулаторната тежест, когато това е възможно. Въз основа на извлечените от COVID-19 поуки ще се
подкрепи адаптирана към бъдещето и устойчива на кризи фармацевтична система.
Инициатива ще опрости законодателството и ще създаде ефективна регулаторна среда, например чрез
намаляване на административната тежест и цифровизация на процесите и процедурите, което се очаква да
окаже положително въздействие върху регулаторните органи и дружествата.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, членове 114 и 168 от ДФЕС; четвърто тримесечие на
2022 г.)

22.

Преразглеждане на законодателството на ЕС
за лекарствата за деца и редките болести

С тази инициатива ще бъдат преодолени редица недостатъци във функционирането на действащата рамка,
установени по време на неотдавнашната оценка на регламентите относно лекарствата за редки заболявания и за
деца. Инициативата ще има за цел да се подкрепи разработването на продукти в области с големи
неудовлетворени потребности на пациентите и да се гарантира навременен достъп до тях. Ще се гарантира
също така, че законодателството е в състояние да върви в крак с развитието на технологиите и науката. Не на
последно място, ще се рационализират и опростят съществуващите процедури.
Инициативата ще има за цел опростяване и рационализиране на процедурите, свързани с оценката и
разрешаването на лекарства за редки заболявания и за деца, като по този начин се намали тежестта както за
дружествата, така и за регулаторните органи.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, членове 114 и 168 от ДФЕС; четвърто тримесечие на
2022 г.)
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Нов тласък за европейската демокрация
23.

Преразглеждане на достиженията на правото
на ЕС в областта на правата на жертвите

Продължаването на работата по правата на жертвите следва да бъде всеобхватно и да се съсредоточи върху поефективния достъп до правата на жертвите, включително правото на обезщетение и по-добър достъп до
правосъдие за жертвите на всички престъпления, включително жертвите на насилие, основано на пола. В
допълнение към оценката на Директивата за правата на жертвите, до края на 2022 г. може да бъде предложено
евентуално преразглеждане на директивата или на друг законодателен инструмент. Евентуалното
преразглеждане на Директивата за правата на жертвите следва да бъде не само през призмата на жертвите на
насилие, основано на пола, но и във връзка с жертвите на всички престъпления. Въпросът дали да се
преразгледа Директивата за правата на жертвите би получил по-ясен отговор след нейната оценка и текущите
обсъждания със заинтересованите страни, включително обсъжданията в рамките на настоящото и
предстоящото председателство и платформата за правата на жертвите.
Евентуалното преразглеждане ще има за цел подобряване на достъпа на жертвите до правосъдие. По-специално
евентуалното преразглеждане може да включва допълнителни разпоредби за укрепване на физическата защита
на жертвите чрез установяване на минимални стандарти за издаването и функционирането на заповеди за
защита, включително заповедите за незабавни ограничителни мерки. Друго възможно допълнение може да
включва укрепването на правата на жертвите на информация относно наличното обезщетение от държавата.
Въпреки това все още трябва да се изясни и реши дали преразглеждането на Директивата за правата на
жертвите е наистина необходимо и дали то би било най-пропорционалният инструмент за постигане на целта за
укрепване на физическата защита на жертвите и на правата на жертвите на информация относно наличното
обезщетение.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 82, параграф 2 от ДФЕС, четвърто тримесечие
на 2022 г.)

24.

Преразглеждане на Директивата за пакетните
туристически пътувания — адаптиране към
контекста на COVID-19

Както беше обявено в новата програма за потребителите за 2020 г. и в доклада за 2021 г. относно прилагането
на Директивата за пакетните туристически пътувания, Комисията ще направи оценка дали директивата
осигурява стабилна и всеобхватна защита на потребителите по всяко време, включително защита при
несъстоятелност и поуки от COVID-19. При оценката ще бъдат взети предвид съответните действия по
стратегията за устойчива и интелигентна мобилност. С оглед на тази оценка може да има предложение за
преразглеждане на директивата в края на 2022 г.
При преразглеждането ще бъде проучена и възможността за опростяване или рационализиране на правилата и
определенията по отношение на свързаните пътнически услуги и тяхното разграничаване от туристически
пакети, за да могат туристическите агенции, потребителите и правоприлагащите органи по-лесно да определят
кои правила се прилагат за конкретна комбинация от услуги. Ще бъде проучена възможността за опростяване
на изискванията за предоставяне на информация, като същевременно се запази същото равнище на защита на
потребителите, поясняване на някои други правила (напр. за доброволните ваучери) и допълнително
рационализиране на Директивата за пакетните туристически пътувания и регламентите за правата на
пътниците.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)
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25.

Преразглеждане на Директивата относно
свидетелствата за управление на моторни
превозни средства

Комисията ще преразгледа настоящата Директива 2006/126/ЕО за свидетелствата за управление на моторни
превозни средства с цел подобряване на пътната безопасност и улесняване на свободното движение. Новата
инициатива ще вземе предвид новите предизвикателства пред мобилността, по-специално в областта на
цифровите технологии, и ще допринесе за постигането на целите на ЕС, определени в стратегията от 2020 г. за
интелигентна и устойчива мобилност.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)

26.

Преразглеждане на Директивата за улесняване
на трансграничния обмен на информация
относно пътнотранспортни нарушения,
свързани с безопасността по пътищата.

Преразглеждането на Директива (ЕС) 2015/413 ще помогне на държавите членки да разследват по-добре
пътнотранспортните нарушения, извършени от чуждестранни водачи, и да прилагат по-добре санкциите за тези
нарушения, като рационализират процедурите за взаимопомощ и признаване с цел подобряване на пътната
безопасност. Целта е да се намали административната тежест чрез опростяване и цифровизация на процедурите
(напр. подобряване на електронния обмен на информация). Преразглеждането ще засили равното третиране на
европейските шофьори без значение в коя държава е регистрирано тяхното превозно средство. Така ще се
допринесе и за по-добра защита на основните права на предполагаемите нарушители.
(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2022 г.)

15

Приложение III: Приоритетни внесени предложения

№

Пълно заглавие

Референтен номер

Европейски зелен пакт
1.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2015/1814 по отношение COM (2021)571 final
на количеството квоти, които се прехвърлят в резерва за стабилност на пазара на схемата за търговия с емисии на парникови газове в 2021/0202 (COD)
14.7.2021 г.
Съюза до 2030 г.

2.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Социален фонд за климата

3.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на COM (2021)567 final
уведомяването относно компенсирането във връзка с глобална, основана на пазара мярка, за оператори на въздухоплавателни средства, 2021/0204 (COD)
14.7.2021 г.
установени в Съюза

4.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на механизъм за корекция на
въглеродните емисии на границите

COM (2021)564 final
2021/0214 (COD)
14.7.2021 г.

5.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно преструктурирането на правната рамка на Съюза за данъчно облагане на
енергийните продукти и електроенергията (преработен текст)

COM (2021)563 final
2021/0213 (CNS)
14.7.2021 г.

6.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно използването на възобновяеми и COM (2021)562 final
2021/0210 (COD)
нисковъглеродни горива в морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО
14.7.2021 г.

7.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за COM (2021)561 final
устойчив въздушен транспорт
2021/0205 (COD)
14.7.2021 г.

8.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за разгръщането на инфраструктура за алтернативни
горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

COM (2021)568 final
2021/0206 (COD)
14.7.2021 г.

COM (2021)559 final
2021/0223 (COD)
14.7.2021 г.
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9.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001 на COM (2021)557 final
Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 98/70/ЕО на 2021/0218 (COD)
Европейския парламент и на Съвета по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници и за отмяна на Директива 14.7.2021 г.
(ЕС) 2015/652 на Съвета

10.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/631 относно COM (2021)556 final
определянето на по-строги стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства 2021/0197 (COD)
в съответствие с по-амбициозните цели на Съюза в областта на климата
14.7.2021 г.

11.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/842 за COM (2021)555 final
задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за 2021/0200 (COD)
действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение.
14.7.2021 г.

12.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/841 по COM (2021)554 final
отношение на обхвата, опростяването на правилата за съответствие, определянето на целите на държавите членки за 2030 г. и поемането 2021/0201 (COD)
на ангажимент за колективно постигане на неутралност по отношение на климата до 2035 г. в сектора на земеползването, горското 14.7.2021 г.
стопанство и селското стопанство, и на Регламент (ЕС) 2018/1999 по отношение на подобряването на мониторинга, докладването,
проследяването на напредъка и прегледа

13.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение
на приноса на въздухоплаването към целта на Съюза за намаляване на емисиите в цялата икономика и за подходящо прилагане на
глобална, основана на пазара мярка

14.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО за COM (2021)551 final
установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза, Решение (ЕС) 2015/1814 относно 2021/0211 (COD)
създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара за схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и 14.7.2021 г.
Регламент (ЕС) 2015/757

15.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно указания за трансевропейската енергийна
инфраструктура и за отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013 (преразглеждане на Регламента за TEN-E)

COM (2020)824 final
2020/0360 (COD)
15.12.2020 г.

16.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1139 по
отношение на капацитета за действие на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз като орган за преглед на
ефективността на Единното европейско небе

COM (2020)577 final
2020/0264 (COD)
22.9.2020 г.

17.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на
Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

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

COM (2021)552 final
2021/0207 (COD)
14.7.2021 г.
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№
18.

Пълно заглавие
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прилагането на Единното европейско небе
(преработен текст)

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

19.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на
полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния
багаж

COM (2013)130 final
2013/0072 (COD)
13.3.2013 г.

20.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за разпределяне на слотовете
на летищата в Европейския съюз

COM (2011)827 final
2011/0391 (COD)
1.12.2011 г.

Европа, подготвена за цифровата ера
21.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2014/53/ЕС за
хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения

COM (2021)547 final
2021/0291(COD)
23.9.2021 г.

22.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 910/2014 по
отношение на създаването на рамка за европейска цифрова самоличност

COM (2021)281 final
2021/0136 (COD)
3.6.2021 г.

23.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно чуждестранните субсидии, които нарушават
функционирането на вътрешния пазар

COM (2021)223 final
2021/0114 (COD)
5.5.2021 г.

24.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на хармонизирани правила относно
изкуствения интелект (законодателен акт за изкуствения интелект) и за изменение на някои законодателни актове на Съюза

COM (2021)206 final
2021/0106 (COD)
21.4.2021 г.

25.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно машиностроителните изделия

COM (2021)202 final
2021/0105 (COD)
21.4.2021 г.

26.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“

COM (2021)87 final
2021/0048 (NLE)
23.2.2021 г.
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27.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно достъпни и справедливи пазари в цифровия
сектор (Законодателен акт за цифровите пазари)

COM (2020)842 final
2020/0374 (COD)
15.12.2020 г.

28.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно единния пазар на цифрови услуги
(Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО

COM (2020)825 final
2020/0361 (COD)
15.12.2020 г.

29.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мерки за високо общо ниво на
киберсигурност в Съюза и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148

COM (2020)823 final
2020/0359 (COD)
16.12.2020 г.

30.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейска рамка за управление на данните
(Акт за управление на данните)

COM (2020)767 final
2020/0340 (COD)
25.11.2020 г.

31.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви 2006/43/ЕО, 2009/65/ЕО, COM (2020)596 final
2009/138/ЕС, 2011/61/ЕС, EС/2013/36, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2015/2366 и EС/2016/2341
2020/0268 (COD)
24.9.2020 г.

32.

24.9.2020 г. Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно цифровата оперативна COM (2020)595 final
устойчивост на финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) 2020/0266 (COD)
№ 909/2014 (DORA)
24.9.2020 г.

33.

24.9.2020 г. Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пилотна уредба на пазарните
инфраструктури, при които се използва технологията на децентрализираните регистри

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

34.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пазарите на криптоактиви и за изменение на
Директива (ЕС) 2019/1937 (MICA)

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

35.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово COM (2019)208 final
одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и 2019/0101 (COD)
Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства
14.6.2019 г.

36.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно зачитането на личния живот и защитата на
личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и
електронните съобщения)

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

Икономика в интерес на хората
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37.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2009/138/ЕО по
отношение на пропорционалността, качеството на надзора, отчитането, дългосрочните гаранционни мерки, макропруденциалните
инструменти, рисковете за устойчивостта, груповия и трансграничния надзор

38.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка за възстановяване и COM (2021)582 final
преструктуриране на застрахователните и презастрахователните предприятия и за изменение на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2021/096 (COD)
2009/138/ЕО, (ЕС) 2017/1132 и регламенти (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 648/2012
22.9.2021 г.

39.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прилагане на обща схема от тарифни преференции
и за отмяна на Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета

40.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно механизмите, които да бъдат въведени от COM (2021)423 final
държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на 2021/0250 (COD)
тероризма, и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/849
20.7.2021 г.

41.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно информацията, придружаваща преводите на
средства и определени криптоактиви (преработен текст)

COM (2021)422 final
2021/0241 (COD)
20.7.2021 г.

42.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и
финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010

COM (2021)421 final
2021/0240 (COD)
22.7.2021 г.

43.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предотвратяване на използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

COM (2021)420 final
2021/0239 (COD)
20.7.2021 г.

44.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейските екосъобразни облигации

COM (2021)391 final
2021/0191 (COD)
6.7.2021 г.

45.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2013/34/ЕС, Директива
2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Регламент (ЕО) № 537/2014 относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта

COM (2021)189 final
2021/0104 (COD)
21.4.2021 г.

46.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно адекватните минимални работни заплати в
Европейския съюз

COM (2020)682 final
2020/0310 (COD)
28.10.2020 г.

47.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на среда на Европейския съюз за COM (2020)673 final
митническо обслужване на едно гише и за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013
2020/0306 (COD)
28.10.2020 г.

COM (2021)581 final
2021/0295 (COD)
22.9.2021 г.

COM (2021)579 final
2021/0297 (COD)
22.9.2021 г.
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48.

24.5.2018 г. Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно лицата, обслужващи кредити, COM (2018)135 final
купувачите на кредити и събирането на обезпечения
2018/0063A (COD)
2018/0063B (COD)
14.3.2018 г.

49.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за
координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на
Регламент (ЕО) № 883/2004

50.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел COM (2015)586 final
създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите
2015/0270 (COD)
24.11.2015 г.

COM (2016)815 final
2016/0397 (COD)
14.12.2016 г.

По-силна Европа на световната сцена
51.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно достъпа на стоки и услуги от трети държави COM (2012)124 final
до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на 2012/0060 (COD)
съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави
21.3.2012 г.

Утвърждаване на европейския ни начин на живот
52.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за рамка от мерки за гарантиране на доставките на свързани с кризата медицински мерки за
противодействие в случай на извънредна ситуация в областта на общественото здраве на равнището на Съюза

COM (2021)577 final
2021/0294 (NLE)
16.9.2021 г.

53.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно създаването и функционирането на механизъм за оценка и наблюдение с цел
проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1053/2013

COM (2021)278 final
2021/0140 (CNS)
2.6.2021 г.

54.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/816 за създаване COM (2021)96 final
на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети 2021/0046 (COD)
държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и на Регламент 2.3.2021 г.
(ЕС) 2019/818 за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и
съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816, с цел
въвеждане на скрининг на граждани на трети държави на външните граници

55.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно устойчивостта на критичните субекти

COM (2020)829 final
2020/0365 (COD)
16.12.2020 г.
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56.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 по
отношение на сътрудничеството на Европол с частноправни субекти, обработването на лични данни от Европол в подкрепа на
наказателни разследвания и ролята на Европол в областта на научните изследвания и иновациите

COM (2020)796 final
2020/0349 (COD)
9.12.2020 г.

57.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 за
създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското
сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси във връзка с въвеждането на сигнали от Европол

COM (2020)791 final
2020/0350 (COD)
9.12.2020 г.

58.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно сериозните трансгранични заплахи за
здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС

COM (2020)727 final
2020/0322 (COD)
11.11.2020 г.

59.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за
създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

COM (2020)726 final
2020/0320 (COD)
11.11.2020 г.

60.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно засилена роля на Европейската агенция по COM (2020)725 final
лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските 2020/0321 (COD)
изделия
11.11.2020 г.

61.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за справяне със ситуации на криза и форсмажорни
обстоятелства в областта на миграцията и убежището

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

62.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за въвеждане на скрининг на граждани на трети
държави по външните граници и за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/817

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

63.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно управлението на убежището и миграцията и
за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета и на предложения Регламент (ЕС) XXX/XXX [фонд „Убежище и миграция“]

COM (2020)610 final
2020/0279 (COD)
23.9.2020 г.

64.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите стандарти и процедури, приложими в
държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)

COM (2018)634 final
2018/0329 (COD)
12.9.2018 г.

65.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за
изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета

COM (2016)468 final
2016/0225 (COD)
13.7.2016 г.
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№
66.

Пълно заглавие
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща процедура за международна
закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС

Референтен номер
COM (2016)467 final
2016/0224 (COD)
13.7.2016 г.
COM (2020)611 final
23.9.2020 г.

67.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно стандартите за условията, на които трябва да
отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за
единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената
закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи
граждани от трети страни

COM (2016)466 final
2016/0223 (COD)
13.7.2016 г.

68.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на стандарти относно приемането на
кандидати за международна закрила (преработен текст)

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

69.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на система Евродак за сравняване на
дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за
определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите
членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите
органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст)

COM (2016)272 final
2016/0132 (COD)
4.5.2016 г.
COM (2020)614 final
23.9.2020 г.

Нов тласък за европейската демокрация
70.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно потребителските кредити

COM (2021)347 final
2021/0171 (COD)
30.6.2021 г.

71.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общата безопасност на продуктите, за
изменение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и
Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

COM (2021)346 final
2021/0170 (COD)
30.6.2021 г.

72.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за укрепване на прилагането на принципа за равно COM (2021)93 final
заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за контрол на 2021/0050 (COD)
прилагането
4.3.2021 г.

73.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на хармонизирани правила относно
определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства

COM (2018)226 final
2018/0107 (COD)
18.4.2018 г.
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№

Пълно заглавие

Референтен номер

74.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейските заповеди за предоставяне и за
запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси

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

75.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за подобряване на баланса между половете сред
директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки

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

76.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за прилагане на принципа за равно третиране на лицата без оглед на различията в религията
или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация

COM (2008)426 final
2008/0140 (CNS)
2.7.2008 г.
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Приложение IV: Оттегляния3
№

Референтен номер

Заглавие

Мотиви за оттеглянето

Икономика в интерес на хората
1.

COM (2020)446 final
2020/0109 (APP)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EC, Неактуално, тъй като Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
EURATOM) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова № 1311/2013 на Съвета относно многогодишната
рамка за годините 2014—2020
финансова рамка за периода 2014—2020 г: вече не
се прилага от края на 2020 г.

2.

COM (2020)404 final
2020/0106 (COD)

Предложение за регламент на Европейския регламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) 2015/1017 по отношение на създаването на Инструмент за подкрепа
на платежоспособността

Неактуално в контекста на многогодишната
финансова рамка (2021—2027 г.)/споразумението
NextGenerationEU

По-силна Европа на световната сцена
3.

COM (2020)461 final
2020/0110 (COD)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно
хуманитарната помощ

Неактуално в контекста на многогодишната
финансова рамка (2021—2027 г.)/споразумението
NextGenerationEU

4.

COM (2020)407 final
2020/0107 (COD)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Регламент (ЕС) 2017/1601 за създаване на Европейски фонд за
устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР

Неактуално в контекста на многогодишната
финансова рамка (2021—2027 г.)/споразумението
NextGenerationEU

5.

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

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за Неактуално — съдържание, заменено с COM(2020) 220
изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на
относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
Европейския парламент и на Съвета относно
Механизъм за гражданска защита на Съюза

Утвърждаване на европейския ни начин на живот
6.

3

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

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за Неактуално — съдържание, заменено с Регламент
изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 с оглед на създаването на (ЕС, Евратом) 2020/2223 за изменение на Регламент
контрольор на процесуалните гаранции
(ЕС, Евратом) № 883/2013 („Регламента за
ОЛАФ“), приет през декември 2020 г.

Настоящият списък включва неприключени законодателни предложения, които Комисията възнамерява да оттегли в срок от шест месеца.
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Приложение V: Списък на актовете, които се предвижда да бъдат отменени

№
1.

Област на
политиката
Енергетика

Заглавие

Мотиви за отмяната

Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 Този регламент е свързан със споразумението между ЕС и САЩ
януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на относно програмата за етикетиране Energy Star, чийто срок изтече през
енергийната ефективност на офис оборудване
2018 г.
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