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Παράρτημα I: Νέες πρωτοβουλίες1
Αριθ.

Στόχος πολιτικής

Πρωτοβουλίες

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

1

1.

Δέσμη μέτρων για μηδενική ρύπανση

α) Αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία
(νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, Τ2/2022)
β) Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων – αναθεωρημένοι κατάλογοι ρύπων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
(νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 192 της ΣΛΕΕ, Τ3/2021)
γ) Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ.
εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 192 της ΣΛΕΕ, Τ3/2022)

2.

Δέσμη μέτρων για το κλίμα

α) Επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ.
εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, Τ2/2022)
β) Πλαίσιο της ΕΕ για την εναρμονισμένη μέτρηση των εκπομπών από τις μεταφορές και την εφοδιαστική
(νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 91 και άρθρο 100 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,
Τ4/2022)
γ) Επανεξέταση των προτύπων για τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (νομοθετική
πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)
δ) Πιστοποίηση της απορρόφησης άνθρακα (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 192
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

3.

Κυκλική οικονομία

Πρωτοβουλία για το δικαίωμα επισκευής (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, Τ3/2022)

4.

Δέσμη μέτρων για τα πλαστικά

α) Πλαίσιο πολιτικής για τα βιολογικά, βιοαποικοδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα πλαστικά (μη νομοθετική
πρωτοβουλία, Τ2/2022)
β) Περιορισμός των μικροπλαστικών (μη νομοθετική πρωτοβουλία, Τ4/2022)
γ) Μέτρα για τη μείωση της έκλυσης μικροπλαστικών στο περιβάλλον (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ.
εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

5.

Βιοποικιλότητα και στρατηγική «Από το Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων – αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ (νομοθετική πρωτοβουλία,
συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, Τ1/2022)
αγρόκτημα στο πιάτο»

Στο παρόν παράρτημα, η Επιτροπή παρέχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι διαθέσιμες, για τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της,
σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες παρέχονται εντός παρενθέσεων δίπλα από κάθε πρωτοβουλία,
είναι μόνον ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία, ιδίως λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος της διαδικασίας εκτίμησης
επιπτώσεων.

1

Αριθ.

Στόχος πολιτικής

Πρωτοβουλίες

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
6.

Ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων,
Τ3/2022)

. Κυβερνοανθεκτικότητα

7.

Ημιαγωγοί

Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα (νομοθετική ή μη νομοθετική πρωτοβουλία, Τ2/2022)

8.

Ασφάλεια και άμυνα

Χάρτης πορείας για τις τεχνολογίες ασφάλειας και άμυνας (μη νομοθετική, Τ1/2022)

9.

Διάστημα – καινοτομία και βιωσιμότητα

α) Οικοδόμηση ενός παγκόσμιου ασφαλούς διαστημικού συστήματος επικοινωνίας της ΕΕ (νομοθετική
πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 189 της ΣΛΕΕ, Q2/2022)
β) Στρατηγική της ΕΕ για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας (μη νομοθετική πρωτοβουλία, Τ2/2022)

10. Ψηφιακός
δεξιότητες

τομέας

–

εκπαίδευση

και α) Σύσταση σχετικά με τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (μη
νομοθετική πρωτοβουλία, Τ3/2022)
β) Σύσταση σχετικά με τους παράγοντες που προάγουν την ψηφιακή εκπαίδευση (μη νομοθετική πρωτοβουλία,
Τ3/2022)

11. Ενιαία αγορά

Μέσο έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, Τ1/2022)

12. . Πολυτροπική ψηφιακή κινητικότητα

Υπηρεσίες πολυτροπικής ψηφιακής κινητικότητας (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων,
άρθρο 91 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων
13. Προστασία των εργαζομένων

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια
της εργασίας (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 153 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, Τ3/2022)

14. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ.
εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, Τ3/2022)

15. Άμεσες πληρωμές

Πρωτοβουλία για τις άμεσες πληρωμές στην ΕΕ (νομοθετική ή μη νομοθετική, Τ2/2022)

16. Εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Πρωτοβουλία για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του ουσιαστικού δικαίου περί των διαδικασιών
αφερεγγυότητας (νομοθετική ή μη νομοθετική, Τ3/2022)

17. Δίκαιη φορολόγηση

Πρόταση σχετικά με την εφαρμογή της παγκόσμιας συμφωνίας του ΟΟΣΑ για την ανακατανομή των φορολογικών
δικαιωμάτων (νομοθετική πρωτοβουλία, άρθρο 115 της ΣΛΕΕ)

18. Ελάχιστο εισόδημα

Σύσταση σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα (μη νομοθετική πρωτοβουλία, Τ3/2022)

19. Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες

Ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (μη νομοθετική πρωτοβουλία,
Τ2/2022)
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Αριθ.

Στόχος πολιτικής

Πρωτοβουλίες

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
20. Νομοθεσία θωράκισης

Τροποποίηση του κανονισμού για τη νομοθεσία θωράκισης (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων,
Τ2/2022)

21. Διεθνής δέσμευση στον τομέα της ενέργειας

Νέα στρατηγική για τη διεθνή δέσμευση στον τομέα της ενέργειας (μη νομοθετική πρωτοβουλία, Τ1/2022)

22. Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών (μη νομοθετική πρωτοβουλία, Τ2/2022)

23. Εταιρική σχέση με τον Κόλπο

Κοινή ανακοίνωση για εταιρική σχέση με τον Κόλπο (μη νομοθετική πρωτοβουλία, Τ2/2022)

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
24. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα — Ανακοίνωση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα,
συνοδευόμενη από την αναθεώρηση των στόχων της Βαρκελώνης και από πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για
τη μακροχρόνια φροντίδα (μη νομοθετική πρωτοβουλία, Τ3/2022)

25. Εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με Υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες (νομοθετική
πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, Τ2/2022)
τους επιβάτες
26. Αμοιβαία πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές
με την ασφάλεια

Πλαίσιο για την αμοιβαία πρόσβαση των υπαλλήλων πρώτης γραμμής σε πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
μεταξύ της ΕΕ και βασικών τρίτων χωρών για την αντιμετώπιση κοινών απειλών κατά της ασφάλειας (νομοθετική
πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, Τ4/2022)

27. Προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου

Επικαιροποίηση της σύστασης σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου (μη νομοθετική πρωτοβουλία,
Τ3/2022)

28. Δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση

α) Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια (μη νομοθετική, Τ1/2022)
β) Γέφυρες αποτελεσματικής συνεργασίας των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (μη νομοθετική,
Τ1/2022)

Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία
29. Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

Πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων,
άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, Τ3/2022)

30. Μεταφορά ποινικών διαδικασιών

Πρωτοβουλία για τη μεταφορά ποινικών διαδικασιών (νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 82
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, Τ3/2022)

31. Αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα μεταξύ
των κρατών μελών

Αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα μεταξύ των κρατών μελών (νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης
επιπτώσεων, άρθρο 81 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, Τ3/2022)
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Αριθ.

Στόχος πολιτικής

32. Φορείς ισότητας

Πρωτοβουλίες
Ενίσχυση του ρόλου και της ανεξαρτησίας των φορέων ισότητας (νομοθετική πρωτοβουλία, άρθρα 19 και 157 της
ΣΛΕΕ, Τ3/2022)
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Παράρτημα II: Πρωτοβουλίες του προγράμματος REFIT2

Αρι
θ.

Τίτλος

Στόχος/δυνατότητες απλούστευσης (σύντομη επεξήγηση του στόχου μείωσης του φόρτου και του στόχου
απλούστευσης)

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
1.

Αναθεώρηση της οδηγίας για την επεξεργασία Μετά την αξιολόγηση της οδηγίας προσδιορίστηκαν ορισμένοι τομείς που επιδέχονται βελτιώσεις: καλύτερη
αντιμετώπιση της εναπομένουσας και αναδυόμενης ρύπανσης και βελτίωση της διακυβέρνησης του τομέα, καθώς και
των αστικών λυμάτων
καλύτερη σύνδεσή του με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Θα συμπεριληφθούν επίσης
παράμετροι που αφορούν τη δημόσια υγεία (καλύτερη πρόληψη πανδημιών μέσω της επιτήρησης των λυμάτων).
Θα καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για τη βελτίωση της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων (μετάβαση
προς την ημιαυτόματη υποβολή εκθέσεων). Αυτό θα ωφελήσει τα κράτη μέλη και τους φορείς διαχείρισης λυμάτων,
ιδιωτικούς ή δημόσιους. Ενδέχεται να απαιτηθούν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά τη διαφάνεια, δεδομένου ότι
θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση των επιδόσεων του τομέα.
(νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 192 της ΣΛΕΕ, Τ2/2022)

2.

Αναθεώρηση — Περιορισμός της χρήσης Η αναθεώρηση θα ενισχύσει και θα απλουστεύσει τη νομοθεσία για την καλύτερη προστασία των πολιτών και του
περιβάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η μετάβαση προς τη
επικίνδυνων ουσιών στα ηλεκτρονικά είδη
διαδικασία «μία ουσία — μία αξιολόγηση», θα παρέχεται μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την ιεράρχηση των δράσεων για
την αντιμετώπιση των χημικών ουσιών και θα ενθαρρύνεται η καινοτομία για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων
εναλλακτικών λύσεων, όπως τονίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Η αναθεώρηση θα έχει ως στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου όσον αφορά τη διαδικασία εξαιρέσεων.
(νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. της εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

2

Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται οι σημαντικότερες αναθεωρήσεις, αξιολογήσεις και έλεγχοι καταλληλότητας REFIT που θα διενεργήσει η Επιτροπή το 2022.
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Αρι
θ.

Τίτλος

Στόχος/δυνατότητες απλούστευσης (σύντομη επεξήγηση του στόχου μείωσης του φόρτου και του στόχου
απλούστευσης)
Η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα. Συνίσταται σε αναθεώρηση της
οδηγίας για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην ΕΕ (INSPIRE), από κοινού με την οδηγία για την
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, μετά την αξιολόγησή τους το 2021. Στόχος της πρωτοβουλίας
είναι να εκσυγχρονίσει το καθεστώς των δεδομένων σε συνάρτηση με τις δυνατότητες της τεχνολογίας και της
καινοτομίας, διευκολύνοντας τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ να στηρίξουν τη μετάβαση
σε μια πιο πράσινη οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο. Αναμένεται να
καλύψει τις υπηρεσίες επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων σε ευρεία κλίμακα, ώστε να διευκολύνεται η συλλογή, η
κοινοχρησία, η επεξεργασία και η ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων που συμβάλλουν στην εξασφάλιση της
συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις δράσεις προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο εξορθολογισμός της υποβολής εκθέσεων και η μείωση του φόρτου μέσω
της καλύτερης επαναχρησιμοποίησης των υφιστάμενων δεδομένων, καθώς και η αυτόματη παραγωγή εκθέσεων μέσω
εξόρυξης δεδομένων και επιχειρηματικών πληροφοριών.
(νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. της εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 192 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

3.

GreenData4All — Αναθεώρηση της οδηγίας για
τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) και της
οδηγίας για την πρόσβαση του κοινού σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες

4.

Οριζόντια πρόταση για την ανακατανομή των Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον εξορθολογισμό, εντός των οργανισμών της ΕΕ, των αρμοδιοτήτων διεξαγωγής
τεχνικών και επιστημονικών εργασιών της ΕΕ επιστημονικών και τεχνικών εργασιών σχετικά με τις χημικές ουσίες, που είναι επί του παρόντος διεσπαρμένες σε
σχετικά με τις χημικές ουσίες στους οργανισμούς διάφορους φορείς (επιστημονικές επιτροπές, συμβούλους, υπηρεσίες της Επιτροπής), με βάση την αρχή «μία ουσία,
μία αξιολόγηση».
της ΕΕ
Η παρούσα πρόταση θα μειώσει τον φόρτο για τα ενδιαφερόμενα μέρη διότι θα συγκεντρώσει τις επιστημονικές και
τεχνικές εργασίες σχετικά με τις χημικές ουσίες στους οργανισμούς της ΕΕ. Η πρόταση θα μειώσει επίσης τον φόρτο
για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (την Επιτροπή και τους οργανισμούς), δεδομένου ότι η χρήση της εμπειρογνωσίας των
οργανισμών στην αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών, αντί των ειδικών επιτροπών και συμβούλων, θα
οδηγήσει σε συνέργειες και βελτίωση της αποτελεσματικότητας.
(νομοθετική πρωτοβουλία, άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

5.

Αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη Με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 θα αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά
διαθεσιμότητα και τη διάθεση στην αγορά την αξιολόγηση και θα προσαρμοστούν οι κανονιστικές απαιτήσεις για τα απορρυπαντικά με βάση τις πρόσφατες
εξελίξεις και τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες. Η αναθεώρηση θα αποτελέσει συνέχεια της στρατηγικής της ΕΕ για
απορρυπαντικών
τα χημικά προϊόντα με στόχο τη βιωσιμότητα.
Ένα βασικό ζήτημα που εντοπίστηκε κατά την αξιολόγηση ήταν ότι οι έννοιες και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται
στον κανονισμό για τα απορρυπαντικά δεν είναι πάντα ευθυγραμμισμένοι και συνεπείς με την έννοια που απέκτησαν
με την πάροδο του χρόνου και στην πράξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το κατά
πόσον ορισμένα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ή όχι (π.χ.
μικροβιακά προϊόντα καθαρισμού).
(νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. της εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)
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Η αναθεώρηση θα προωθήσει μια πιο κυκλική προσέγγιση με τη σύνδεση των ζητημάτων σχεδιασμού με τα ζητήματα
της επεξεργασίας στο τέλος του κύκλου ζωής, την εξέταση κανόνων σχετικά με το υποχρεωτικό ανακυκλωμένο
περιεχόμενο για ορισμένα υλικά κατασκευαστικών στοιχείων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ανακύκλωσης.
Η συγχώνευση των δύο οδηγιών σε μία ενιαία πράξη που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του τομέα της
αυτοκινητοβιομηχανίας θα παράσχει νομική σαφήνεια στους οικονομικούς φορείς και τις διοικήσεις, σε σύγκριση με
την τρέχουσα κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από μια κατακερματισμένη προσέγγιση: τα αυτοκίνητα καλύπτονται
από την οδηγία 2005/64/ΕΚ όταν διατίθενται στην αγορά, ενώ στο τέλος του κύκλου ζωής τους καλύπτονται από την
οδηγία 2000/53/ΕΚ. Η μετάβαση σε διαδικτυακά εργαλεία και η χρήση ψηφιακών λύσεων θα συμβάλουν στη μείωση
του περιττού διοικητικού φόρτου, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ή άλλες διαδικασίες, π.χ.
συστήματα (απο)ταξινόμησης οχημάτων και κοινοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, η αναθεώρηση της οδηγίας θα έχει ως
στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής σκοπιμότητας και της εφαρμογής της οδηγίας, καθώς και τη βελτιστοποίηση
του διοικητικού φόρτου μέσω της καλύτερης χρήσης ψηφιακών λύσεων και της συνοχής με άλλες τομεακές πολιτικές
και νομοθεσία, με βάση μια προσέγγιση κύκλου ζωής.
(νομοθετική πρωτοβουλία, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 114 και/ή άρθρο 192 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

6.

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα οχήματα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους και της οδηγίας
σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με
κινητήρα

7.

Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εμπορία Η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για το φυτικό και δασικό αναπαραγωγικό υλικό,
σπόρων προς σπορά και λοιπού φυτικού και ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και με τη στρατηγική
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο», τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην
δασικού αναπαραγωγικού υλικού
κλιματική αλλαγή, την ψηφιακή στρατηγική και τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ. Αποσκοπεί στην άρση των
φραγμών στην εσωτερική αγορά και στη στήριξη των τεχνικών εξελίξεων, στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών
στην κλιματική αλλαγή αγροδιατροφικών συστημάτων και δασών, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και
των φυτικών και δασικών γενετικών πόρων. Με την πρωτοβουλία αυτή θα εξορθολογιστούν οι διαδικασίες και θα
μειωθεί ο φόρτος για τις αρμόδιες αρχές και τη βιομηχανία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού της ΕΕ.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 43 παράγραφος 2, άρθρο 114, άρθρο 192 παράγραφος 1 της
ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
8.

Αναθεώρηση του κανονισμού απαλλαγής κατά Η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αναθεώρηση των κανόνων για τις συμφωνίες μεταξύ μερών τα οποία
κατηγορία για τις κάθετες συμφωνίες και των δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα της ίδιας οικονομικής αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε οι ανάγκες των
επιχειρήσεων να καλύπτονται σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού. Θα συμβάλει στη μείωση του φόρτου,
κάθετων κατευθυντήριων γραμμών
παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη επικαιροποιημένη καθοδήγηση για ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο
αναδιαμορφώνεται κυρίως από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.
(μη νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 103 της ΣΛΕΕ και κανονισμός 19/65/ΕΟΚ, Τ2/2022)
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9.

Αναθεώρηση του κανονισμού απαλλαγής κατά Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αναθεώρηση των κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία της Επιτροπής σχετικά με
κατηγορία για τις οριζόντιες συμφωνίες και των συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης και συμφωνίες εξειδίκευσης, καθώς και στην αναθεώρηση των συνοδευτικών
οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών. Στόχος της αναθεώρησης είναι να διασφαλιστεί η παροχή σαφούς καθοδήγησης
οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών
στις εταιρείες σχετικά με τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας που μπορούν να συνάπτουν χωρίς κίνδυνο
παραβίασης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, καθώς και να απλουστευτεί η διοικητική εποπτεία των συμφωνιών
οριζόντιας συνεργασίας, την οποία ασκούν η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήρια.
(μη νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 103 της ΣΛΕΕ και κανονισμός 19/65/ΕΟΚ, Τ4/2022)

10.

Αναθεώρηση ορισμένων διαδικαστικών πτυχών Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου των συγκεντρώσεων στην ΕΕ, χωρίς να
παρεμποδίζεται η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας. Στόχος είναι να καταστεί ο έλεγχος των συγκεντρώσεων
του ελέγχου των συγκεντρώσεων στην ΕΕ
στην ΕΕ πιο αποδοτικός και λιγότερο επαχθής σε υποθέσεις που είναι απίθανο να εγείρουν προβλήματα ανταγωνισμού
και να μπορέσει η Επιτροπή να αφιερώσει περισσότερους πόρους στις υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται λεπτομερής
έρευνα. Για τον σκοπό αυτό, η πρωτοβουλία θα διερευνήσει επιλογές για την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας,
τόσο σε απλουστευμένες όσο και, όπου είναι δυνατό, σε μη απλουστευμένες υποθέσεις συγκεντρώσεων.
[μη νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής και ανακοίνωση της
Επιτροπής για την απλοποιημένη διαδικασία, Τ2/2022]

11.

Αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τον ορισμό της Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί ότι η ανακοίνωση παρέχει επικαιροποιημένη καθοδήγηση σχετικά με
τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές για τον ορισμό της αγοράς που εφαρμόζει η Επιτροπή σε υποθέσεις
αγοράς
αντιμονοπωλιακών πρακτικών και σε υποθέσεις συγκεντρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων
στις μεθοδολογίες και των εξελίξεων της αγοράς, όπως αυτές που συνδέονται με την ψηφιοποίηση της οικονομίας.
Η επικαιροποίηση της ανακοίνωσης θα μειώσει τον φόρτο για τις εταιρείες, αυξάνοντας την ασφάλεια δικαίου και
παρέχοντας πιο επικαιροποιημένη καθοδήγηση σχετικά με την προσέγγιση της Επιτροπής για τον ορισμό της αγοράς,
μεταξύ άλλων και σε τομείς που δεν καλύπτονται από την παρούσα ανακοίνωση, όπως οι ψηφιακές αγορές. Σε ένα
σενάριο στο οποίο η καθοδήγηση θα απουσίαζε ή δεν θα ήταν επικαιροποιημένη, τόσο σε θέματα συγκεντρώσεων όσο
και σε θέματα αντιμονοπωλιακών πρακτικών, οι εταιρείες θα έπρεπε να αφιερώνουν πρόσθετους εσωτερικούς πόρους
για την εξέταση μεγάλου όγκου αποφάσεων της Επιτροπής, δικαστικών αποφάσεων και βιβλιογραφίας σχετικά με τον
ορισμό της αγοράς, προκειμένου να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα όριζε πιθανόν τη/τις
σχετική/-ές αγορά/-ές, καθώς και τα στοιχεία που θα λάμβανε υπόψη της. Η επικαιροποίηση της ανακοίνωσης θα
μειώσει περαιτέρω τον φόρτο και θα αυξήσει τα οφέλη για την Επιτροπή και τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών
μελών, μειώνοντας την ανάγκη επεξήγησης των βασικών αρχών για τον ορισμό της αγοράς στις περιπτώσεις στις
οποίες εφαρμόζουν το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ, και παρέχοντας ένα εργαλείο αναφοράς για τις αρχές
ανταγωνισμού των κρατών μελών που δεν διαθέτουν δικές τους κατευθυντήριες γραμμές για τον ορισμό της αγοράς
κατά την εφαρμογή του εθνικού δικαίου (κατά περίπτωση).
(μη νομοθετική, Τ4/2022)
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12.

Πρόταση
για
μια
στρατηγική Η πρωτοβουλία αυτή θα αξιολογήσει το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας και θα εκτιμήσει τη στήριξη
που παρέχει στη δημιουργία διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Θα επεξεργαστεί επίσης την πρόταση
διαλειτουργικότητας των κυβερνήσεων της ΕΕ
σχετικά με τη στρατηγική διαλειτουργικότητας των κυβερνήσεων της ΕΕ, η οποία εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση της
Επιτροπής με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης». Στόχος είναι η καθιέρωση κοινής
διακυβέρνησης στον τομέα της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ο διασυνοριακός
συντονισμός, να υποστηριχτεί η καινοτομία στον δημόσιο τομέα και να καθοριστούν ελάχιστες κοινές προδιαγραφές
για ασφαλείς και χωρίς σύνορα ροές δεδομένων και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Η πρωτοβουλία θα επιδιώξει:
να δημιουργήσει σύστημα κοινής διακυβέρνησης στον τομέα της διαλειτουργικότητας με τα κράτη μέλη, τα οποία θα
έχουν την εντολή να κατευθύνουν την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων της ΕΕ·
 να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις πολιτικής της ΕΕ είναι διαλειτουργικές, ψηφιακά συμβατές και σχεδιασμένες ώστε
να είναι εξαρχής διαλειτουργικές και να προωθήσει συνέργειες για την εφαρμογή τους·
να παράσχει ελάχιστες κοινές ανοικτές προδιαγραφές και πρότυπα διαλειτουργικότητας για την εφαρμογή των
πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ·
 να στηρίξει και να προωθήσει την ανάπτυξη και την εκ νέου χρησιμοποίηση κοινών, ανοικτών, ανθρωποκεντρικών
λύσεων και προδιαγραφών διαλειτουργικότητας από τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ·
 να ενισχύσει την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία μέσω της αμοιβαίας μάθησης και της συνεργασίας μεταξύ
των δημόσιων διοικήσεων.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρα 114, 172, 188 και/ή 197 της ΣΛΕΕ, Τ2/2022)

13.

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών όσον Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στον τομέα
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τα ευρυζωνικά των ευρυζωνικών συνδέσεων, ώστε οι κανόνες αυτοί να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τις τεχνολογικές και
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και να ληφθούν υπόψη οι νέοι στόχοι συνδεσιμότητας της ΕΕ, καθώς και άλλες
δίκτυα
πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του 2020 με τίτλο «Διαμόρφωση του
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης», η συνδεσιμότητα Gigabit θεωρείται το πιο θεμελιώδες δομικό στοιχείο του
ψηφιακού μετασχηματισμού, στοιχείο ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση του δυναμικού ψηφιακής ανάπτυξης της
Ευρώπης. Αυτό επιβεβαιώνεται στις πρόσφατες παρατηρήσεις της Επιτροπής στην ανακοίνωση για την Ψηφιακή
Πυξίδα 2030. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις ταχέως εξελισσόμενες απαιτήσεις για χωρητικότητα δικτύου, καθώς και την
ανάγκη να εξασφαλιστούν βιώσιμες επενδύσεις σε δίκτυα ικανά να προσφέρουν ταχύτητες Gigabit για την κάλυψη της
ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων πέραν του 2025. Η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που
διαδραματίζουν τα ευρυζωνικά δίκτυα για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς, καθώς
και για την ανάκαμψη από την κρίση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ.
Προκειμένου το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζεται στον τομέα των ευρυζωνικών συνδέσεων να
ευθυγραμμιστεί με τις τεχνολογικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, απαιτείται στοχευμένη
τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων.
(μη νομοθετική, Τ2/2022)

14.

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα σχέδια και Η προβλεπόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τα σχέδια και υποδείγματα και του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια
και υποδείγματα έπεται αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των σχεδίων και
υποδείγματα
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15.

Αναθεώρηση του κανονισμού για τα κοινοτικά υποδειγμάτων. Στόχος της αναθεώρησης είναι να καταστήσει το πλαίσιο κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό στην
ψηφιακή εποχή και να αυξήσει την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιμότητα προς όφελος μεμονωμένων σχεδιαστών,
σχέδια και υποδείγματα
κλάδων που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό σχέδια και υποδείγματα, καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης θα εξεταστούν επίσης η καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, η αύξηση της
αποδοτικότητας και η μείωση του κόστους και, ως εκ τούτου, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην προστασία των
σχεδίων και υποδειγμάτων.
Η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση του διοικητικού φόρτου (συμπεριλαμβανομένων των τελών που πρέπει
να καταβάλλονται) συγκαταλέγονται στους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης. Ο εξορθολογισμός των διαδικασιών
και η αύξηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων προστασίας στην ΕΕ μέσω περαιτέρω εναρμόνισης θα
οδηγήσουν σε μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου, τόσο για τους χρήστες της προστασίας των σχεδίων
και υποδειγμάτων όσο και για τις δημόσιες διοικήσεις.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, Τ2/2022)

16.

Αναθεώρηση
της
νομοθεσίας
για
συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας

τα Παρότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας (στο εξής: ΣΠΠ) είναι κατάλληλη για
τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο κατακερματισμός της (η διαχείριση και η επιβολή των ΣΠΠ γίνεται σε εθνικό επίπεδο)
παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της. Η δημιουργία ενιαίας διαδικασίας χορήγησης ΣΠΠ,
καθώς και ενιαίου ΣΠΠ, θα ενίσχυε την ενιαία αγορά φαρμακευτικών προϊόντων και αγροχημικών και θα καθιστούσε
τα ΣΠΠ κατάλληλα για τη στήριξη της διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.
Θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους/φόρτου και σε αυξημένη ασφάλεια δικαίου για τους αιτούντες ΣΠΠ,
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, αφού θα υπάρχει ένας κεντρικός μηχανισμός
χορήγησης ως εναλλακτική λύση στις ισχύουσες 27 εθνικές διαδικασίες για τα ΣΠΠ. Η/οι νέα/-ες πρόταση/προτάσεις
ενδέχεται να αντικαταστήσει/-ουν ή να τροποποιήσει/-ουν τους υφιστάμενους κανονισμούς όσον αφορά τα ΣΠΠ για τα
φαρμακευτικά και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρα 114 και 118 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)
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Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων
17.

Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις Προκειμένου να μπορέσει η Ένωση να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, απαιτούνται στατιστικές για
το μέγεθος και τα δημογραφικά, κοινωνικά, εργασιακά, στεγαστικά, εκπαιδευτικά και μεταναστευτικά χαρακτηριστικά
ευρωπαϊκές στατιστικές για τον πληθυσμό
του πληθυσμού. Οι στατιστικές αυτές χρειάζονται μια αναθεωρημένη, σύγχρονη και ολοκληρωμένη νομική βάση για
να εξασφαλιστούν η ποιότητα, η πληρότητα και η αξιοπιστία τους. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός
αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τις στατιστικές πληθυσμού με βάση διεθνή πρότυπα, το οποίο θα ενσωματώνει
σε ενιαία νομική βάση τις υφιστάμενες ετήσιες στατιστικές για τη δημογραφική κατάσταση και τη μετανάστευση και
τις δεκαετείς στατιστικές από την απογραφή πληθυσμού και κατοικιών, καθώς και τα περιφερειακά και γεωγραφικά
δεδομένα για τον πληθυσμό, τα οποία επί του παρόντος καλύπτονται από χωριστούς κανονισμούς.
Η αναθεωρημένη ενιαία νομική βάση για τις στατιστικές πληθυσμού αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου
για τις διοικήσεις των κρατών μελών (κυρίως τις εθνικές στατιστικές αρχές), προωθώντας τη χρήση εναρμονισμένων
και συναφών στατιστικών ορισμών σε όλους τους τομείς των στατιστικών για τον πληθυσμό, και αποφεύγοντας την
αλληλεπικάλυψη εργασιών μεταξύ συναφών τομέων. Η πρωτοβουλία θα διευκολύνει την αυξανόμενη χρήση από τις
διοικήσεις των κρατών μελών διοικητικών πηγών δεδομένων για την κατάρτιση στατιστικών για τον πληθυσμό. Η
προσέγγιση αυτή θα είναι πιο αποδοτική ως προς το κόστος και, με την πάροδο του χρόνου, θα μειώσει την
επιβάρυνση από άποψη πόρων που επωμίζονται οι διοικήσεις των κρατών μελών, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει την
παραγωγή συχνότερων και λεπτομερέστερων στατιστικών στοιχείων για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών. Η
αντικατάσταση ή η τροποποίηση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας (δύο κανονισμοί του Συμβουλίου και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καταργηθούν και ένας θα τροποποιηθεί) με έναν ενιαίο κανονισμό-πλαίσιο θα οδηγήσει
σε απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 338 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, Τ2/2022)

18.

Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την
πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών
έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα
της Κοινότητας

Από την αξιολόγηση της οδηγίας 2007/59/ΕΚ προέκυψε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο απλούστευσης και
περαιτέρω βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της οδηγίας. Πράγματι, ορισμένες από τις διατάξεις της είναι
παρωχημένες, η διατύπωση είναι ενίοτε ασαφής και το πεδίο εφαρμογής της ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή.
Η αναθεώρηση θα οδηγήσει επίσης σε περαιτέρω βελτίωση της κινητικότητας των μηχανοδηγών μεταξύ επιχειρήσεων
καθώς και μεταξύ κρατών μελών. Οι αρμοδιότητες και η κατανομή καθηκόντων μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν
στο σύστημα πιστοποίησης θα επανεξεταστούν προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος όλων των φορέων που
συμμετέχουν στο σύστημα πιστοποίησης. Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, η αναθεώρηση της οδηγίας θα
ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ με τη δημιουργία ενός πραγματικά
εναρμονισμένου πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για τα κράτη μέλη και τα
ενδιαφερόμενα μέρη και θα μειωθεί η αλληλεπικάλυψη δαπανών και προσπαθειών.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 91 ΣΛΕΕ, Τ4/2022)
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19.

Αναθεώρηση της τελωνειακής νομοθεσίας της Ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας αντιμετωπίζει καταστάσεις για τις οποίες δεν είχε σχεδιαστεί, ιδίως το ηλεκτρονικό
εμπόριο. Η αναθεώρηση της τελωνειακής νομοθεσίας της Ένωσης θα έχει ως στόχο τη βελτίωση των ελέγχων του
Ένωσης
ηλεκτρονικού εμπορίου προς όφελος των φορολογουμένων (είσπραξη δασμών και φόρων) και των πολιτών
(προστασία από μη συμμορφούμενα προϊόντα). Θα διευκολύνει τα καθήκοντα επιβολής των εθνικών αρχών και θα
βελτιώσει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς, ιδίως με τη βοήθεια νέων φορέων, όπως
οι πλατφόρμες. Σε άλλους τομείς, η αναθεώρηση θα προβλέπει καλύτερη κατανομή καθηκόντων και βελτιωμένη
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών και τομεακών αρχών, ώστε οι τελωνειακές αρχές και η Επιτροπή να
είναι σε θέση να χρησιμοποιούν περισσότερα ηλεκτρονικά τελωνειακά δεδομένα για να βελτιώσουν την
αποτελεσματικότητα των ελέγχων τους όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς
κινδύνους, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση των οικονομικών φορέων. Σε άλλους τομείς, θα προβλεφθούν ορισμένες
απλουστεύσεις για τους οικονομικούς φορείς.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρα 33, 114 και 207 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

20.

Ο ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή: αναθεώρηση της
οδηγίας ΦΠΑ και του κανονισμού του
Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία στον
τομέα του ΦΠΑ

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων κανόνων για τον ΦΠΑ, με την αξιοποίηση των
ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για δίκαιη και απλή
φορολόγηση τονίστηκε η ανάγκη προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τις φορολογικές αρχές για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και πώς μπορεί να
ωφελήσει τις επιχειρήσεις, και σχετικά με το κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες για τον ΦΠΑ είναι προσαρμοσμένοι
στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην ψηφιακή εποχή. Στο σχέδιο δράσης ανακοινώθηκε νομοθετική πρόταση για
το 2022 υπό τον τίτλο «Ο ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή», η οποία καλύπτει 1) τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων
ΦΠΑ και την ηλεκτρονική τιμολόγηση 2) τη μεταχείριση της οικονομίας πλατφορμών από πλευράς ΦΠΑ και 3) την
ενιαία εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ της ΕΕ. Η δέσμη μέτρων αναμένεται να εναρμονίσει και να προωθήσει τη
διασυνοριακή παροχή προμηθειών στην ενιαία αγορά και να συμβάλει στη βελτίωση της είσπραξης των φόρων και, ως
εκ τούτου, στη διασφάλιση βιώσιμων εσόδων κατά την ανάκαμψη από την κρίση της COVID-19.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 113 της ΣΛΕΕ, Τ3/2022)

12

Αρι
θ.

Τίτλος

Στόχος/δυνατότητες απλούστευσης (σύντομη επεξήγηση του στόχου μείωσης του φόρτου και του στόχου
απλούστευσης)

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
21.

Αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας

Η αναθεώρηση του γενικού φαρμακευτικού νομικού πλαισίου αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικά,
ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά φάρμακα στην ΕΕ. Αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας,
μεταξύ άλλων σε τομείς στους οποίους δεν καλύπτονται οι ιατρικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένων των
αντιμικροβιακών) και στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, με παράλληλη προσαρμογή στις νέες
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και μείωση του κανονιστικού φόρτου, όπου αυτό είναι δυνατόν. Αντλώντας
διδάγματα από την πανδημία COVID-19, θα στηρίξει ένα σύστημα φαρμάκων που θα είναι ανθεκτικό στις μελλοντικές
εξελίξεις και σε ενδεχόμενες κρίσεις.
Η πρωτοβουλία θα απλουστεύσει τη νομοθεσία και θα δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό περιβάλλον,
μεταξύ άλλων με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, με
προσδοκώμενο θετικό αντίκτυπο στις ρυθμιστικές αρχές και στις επιχειρήσεις.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρα 114 και 168 της ΣΛΕΕ, T4/2022)

22.

Αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με
τα φάρμακα για τα παιδιά και για σπάνιες νόσους

Η πρωτοβουλία αυτή θα αντιμετωπίσει μια σειρά ελλείψεων στη λειτουργία του υφιστάμενου πλαισίου οι οποίες
εντοπίστηκαν κατά την πρόσφατη αξιολόγηση των κανονισμών για τα φάρμακα για σπάνιες νόσους και για τα παιδιά.
Η πρωτοβουλία θα έχει ως στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης προϊόντων σε τομείς με μεγάλες μη καλυπτόμενες ανάγκες
για τους ασθενείς και τη διασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης σε αυτά. Θα εξασφαλίσει επίσης ότι η νομοθεσία είναι
κατάλληλη για να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. Τέλος, θα εξορθολογίσει και θα
απλουστεύσει τις υφιστάμενες διαδικασίες.
Η πρωτοβουλία θα έχει ως στόχο την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που συνδέονται με την
αξιολόγηση και την έγκριση φαρμάκων για σπάνιες νόσους και για τα παιδιά, μειώνοντας έτσι τον φόρτο τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τις ρυθμιστικές αρχές.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρα 114 και 168 της ΣΛΕΕ, T4/2022)
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Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία
23.

Αναθεώρηση του κεκτημένου για τα δικαιώματα
των θυμάτων

Η συνέχιση των εργασιών για τα δικαιώματα των θυμάτων θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να επικεντρωθεί στην
αποτελεσματικότερη πρόσβαση όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
αποζημίωσης και καλύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα όλων των εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων
των θυμάτων έμφυλης βίας. Εκτός από την αξιολόγηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, ενδέχεται να
προταθεί, έως το τέλος του 2022, πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας ή άλλης νομοθετικής πράξης. Η πιθανή
αναθεώρηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων θα πρέπει να εξεταστεί όχι μόνο στο πλαίσιο των θυμάτων
έμφυλης βίας, αλλά και σε σχέση με τα θύματα κάθε εγκληματικής πράξης. Η σκοπιμότητα αναθεώρησης της οδηγίας
για τα δικαιώματα των θυμάτων θα αποσαφηνιστεί μετά την αξιολόγησή της και την ολοκλήρωση των εν εξελίξει
συζητήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων στο πλαίσιο της τρέχουσας και της
επερχόμενης Προεδρίας και της πλατφόρμας για τα δικαιώματα των θυμάτων.
Στόχος της ενδεχόμενης αναθεώρησης θα είναι η βελτίωση της πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη. Ειδικότερα,
η πιθανή αναθεώρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει πρόσθετες διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας της
σωματικής ακεραιότητας των θυμάτων με τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την έκδοση και τη λειτουργία των
εντολών προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών διαταγών αποβολής από την οικία και απαγόρευσης
εισόδου σε αυτήν. Άλλη πιθανή προσθήκη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ενίσχυση των δικαιωμάτων ενημέρωσης
των θυμάτων σχετικά με τη διαθέσιμη κρατική αποζημίωση. Ωστόσο, μένει ακόμη να διευκρινιστεί και να αποφασιστεί
κατά πόσον η αναθεώρηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων θα ήταν αναγκαία και θα αποτελούσε το πλέον
αναλογικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της προστασίας της σωματικής ακεραιότητας των
θυμάτων και των δικαιωμάτων ενημέρωσης των θυμάτων σχετικά με τη διαθέσιμη αποζημίωση.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 82 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

24.

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα
ταξίδια — Προσαρμογή στο πλαίσιο της COVID19

Όπως ανακοινώθηκε στο νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές του 2020 και στην έκθεση του 2021 σχετικά με την
εφαρμογή της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον η οδηγία διασφαλίζει την
αξιόπιστη και ολοκληρωμένη προστασία των καταναλωτών ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας
κατά της αφερεγγυότητας και των διδαγμάτων από τη νόσο COVID-19. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τις σχετικές
δράσεις της στρατηγικής για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, ενδέχεται να
υποβληθεί πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας στα τέλη του 2022.
Η αναθεώρηση θα εξετάσει επίσης τη δυνατότητα απλούστευσης ή εξορθολογισμού των κανόνων και των ορισμών
σχετικά με τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς και τη διάκρισή τους από τα οργανωμένα ταξίδια, ώστε
να διευκολύνονται η βιομηχανία, οι καταναλωτές και οι αρχές επιβολής του νόμου να καθορίζουν ποιοι κανόνες
ισχύουν για έναν συγκεκριμένο συνδυασμό υπηρεσιών. Θα εξετάσει τη δυνατότητα απλούστευσης των απαιτήσεων
πληροφόρησης διατηρώντας παράλληλα το ίδιο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, αποσαφηνίζοντας ορισμένους
άλλους κανόνες (π.χ. σχετικά με τα προαιρετικά κουπόνια) και εξορθολογίζοντας περαιτέρω την οδηγία για τα
οργανωμένα ταξίδια με τους κανονισμούς για τα δικαιώματα των επιβατών.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, Τ4/2022)
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25.

Αναθεώρηση της οδηγίας για τις άδειες οδήγησης

Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την ισχύουσα οδηγία 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης, με στόχο τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η νέα πρωτοβουλία θα λαμβάνει υπόψη τις νέες
προκλήσεις για την κινητικότητα, ιδίως στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, και θα συμβάλει στην επίτευξη των
στόχων της ΕΕ που τέθηκαν με τη στρατηγική του 2020 για την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 91 ΣΛΕΕ, Τ4/2022)

26.

Αναθεώρηση της οδηγίας για τη διευκόλυνση της
διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για
τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική
ασφάλεια.

Η αναθεώρηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/413 θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να διερευνούν καλύτερα τις τροχαίες
παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς μη μόνιμους κατοίκους και να επιβάλλουν καλύτερα τις κυρώσεις για τις
παραβάσεις αυτές, μέσω του εξορθολογισμού των διαδικασιών αμοιβαίας συνδρομής και αναγνώρισης, με σκοπό τη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω της απλούστευσης και της
ψηφιοποίησης των διαδικασιών (π.χ. με τη βελτίωση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών). Η αναθεώρηση θα
ενισχύσει την ίση μεταχείριση των Ευρωπαίων οδηγών, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχει ταξινομηθεί το
όχημά τους. Θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των φερόμενων ως
παραβατών.
(νομοθετική, συμπερ. εκτίμησης επιπτώσεων, άρθρο 91 ΣΛΕΕ, Τ4/2022)
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Παράρτημα III: Εκκρεμείς προτάσεις προτεραιότητας

Αριθ.

Πλήρης τίτλος

Παραπομπές

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
1.

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 COM(2021)571 final
όσον αφορά την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα 2021/0202 (COD)
14.7.2021
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030

2.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το
Κλίμα

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

3.

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ως
προς την κοινοποίηση αντιστάθμισης όσον αφορά παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο για φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με έδρα στην Ένωση

COM(2021)567 final
2021/0204 (COD)
14.7.2021

4.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής
προσαρμογής άνθρακα

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

5.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναδιάρθρωση του ενωσιακού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και COM(2021)563 final
της ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)
2021/0213 (CNS)
14.7.2021

6.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ

COM(2021)562 final
2021/0210 (COD)
14.7.2021

7.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού
για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές

COM(2021)561 final
2021/0205 (COD)
14.7.2021

8.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών
καυσίμων και για την κατάργηση της οδηγίας 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

COM(2021)559 final
2021/0223 (COD)
14.7.2021

16

Αριθ.

Πλήρης τίτλος

Παραπομπές

9.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του COM(2021)557 final
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 2021/0218 (COD)
οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 14.7.2021
κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου

10.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) COM(2021)556 final
2019/631 όσον αφορά την ενίσχυση των προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα 2021/0197 (COD)
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία της Ένωσης
14.7.2021

11.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) COM(2021)555 final
2018/842 σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο 2021/0200 (COD)
πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού
14.7.2021

12.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) COM(2021)554 final
2018/841 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την απλούστευση των κανόνων συμμόρφωσης, τον καθορισμό των στόχων των κρατών μελών για το 2021/0201 (COD)
2030 και τη δέσμευση για συλλογική επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2035 στον τομέα της χρήσης γης, της δασοπονίας και της 14.7.2021
γεωργίας, και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 όσον αφορά τη βελτίωση της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης της
προόδου και της επανεξέτασης

13.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ όσον
αφορά τη συμβολή των αεροπορικών μεταφορών στον στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας και για την
κατάλληλη εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου

14.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά COM(2021)551 final
με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 σχετικά με τη 2021/0211 (COD)
θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 14.7.2021
θερμοκηπίου, και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757

15.

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές COM(2020)824 final
ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 (αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Ε)
2020/0360 (COD)
15.12.2020

16.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) COM(2020)577 final
2018/1139 όσον αφορά την αρμοδιότητα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας να ενεργεί ως φορέας 2020/0264 (COD)
επανεξέτασης των επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
22.9.2020

17.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) COM(2018) 368 final
αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΚ) 2018/0193 (COD)
αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο 30.5.2018
της αλιείας

COM(2021)552 final
2021/0207 (COD)
14.7.2021

17

Αριθ.

Πλήρης τίτλος

18.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού (Αναδιατύπωση)

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

19.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) COM(2013) 130 final
αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε 2013/0072 (COD)
περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την 13.3.2013
ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους

20.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής των
χρονοθυρίδων (slots) στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
21.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά COM(2021)547 final
με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά
2021/0291(COD)
23.9.2021

22.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) COM(2021)281 final
αριθ. 910/2014 όσον αφορά τη θέσπιση πλαισίου για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα
2021/0136 (COD)
3.6.2021

23.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την COM(2021)223 final
εσωτερική αγορά
2021/0114 (COD)
5.5.2021

24.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων
σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη) και για την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης

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

25.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα μηχανολογικά προϊόντα

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

26.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων
Ευρώπη»

COM(2021)87 final
2021/0048 (μη
νομοθετική διαδικασία)
23.2.2021
18

Αριθ.

Πλήρης τίτλος

Παραπομπές

27.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές COM(2020)842 final
στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις ψηφιακές αγορές)
2020/0374 (COD)
15.12.2020

28.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών COM(2020)825 final
υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ
2020/0361 (COD)
15.12.2020

29.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο
κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148

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

30.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση
δεδομένων (Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων)

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

31.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/43/ΕΚ,
2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΕ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/2366 και (ΕΕ) 2016/2341

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

32.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή COM(2020) 595 final
ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) 2020/0266 (COD)
αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (DORA)
24.9.2020

33.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πιλοτικό καθεστώς για υποδομές COM(2020) 594 final
αγοράς που βασίζονται στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού
2020/0267 (COD)
24.9.2020

34.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αγορές κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων
και την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (MICA)

35.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) COM(2019) 208 final
αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 2019/0101 (COD)
(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων
14.6.2019

36.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την COM(2017) 10 final
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για 2017/0003 (COD)
την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)
10.1.2017

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

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

19

Αριθ.

Πλήρης τίτλος

Παραπομπές

37.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ όσον
αφορά την αναλογικότητα, την ποιότητα της εποπτείας, την υποβολή εκθέσεων, τα μέτρα μακροπρόθεσμης εγγύησης, τα μακροπροληπτικά
εργαλεία, τους κινδύνους βιωσιμότητας, την εποπτεία ομίλου και τη διασυνοριακή εποπτεία

38.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και COM(2021)582 final
την εξυγίανση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/47/EΚ, 2004/25/EΚ, 2009/138/EΚ, 2021/096 (COD)
(ΕΕ) 2017/1132 και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012
22.9.2021

39.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

40.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να θεσπίσουν COM(2021)423 final
τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από 2021/0250 (COD)
παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
20.7.2021

41.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των στοιχείων που συνοδεύουν τις
μεταφορές χρηματικών ποσών και ορισμένων κρυπτοστοιχείων (αναδιατύπωση)

42.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την COM(2021)421 final
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των 2021/0240 (COD)
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, (ΕΕ) αριθ. 1095/2010
22.7.2021

43.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

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

44.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα

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

45.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, της
οδηγίας 2004/109/ΕΚ, της οδηγίας 2006/43/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από
τις εταιρείες

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

46.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

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

47.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

COM(2020)673 final
2020/0306 (COD)
28.10.2020

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

COM(2021)579 final
2021/0297 (COD)
22.9.2021

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

20

Αριθ.

Πλήρης τίτλος

Παραπομπές

48.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές
πιστώσεων και την ανάκτηση εξασφαλίσεων

49.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού COM(2016) 815 final
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της 2016/0397 (COD)
διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004
14.12.2016

50.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων

COM(2018) 135 final
2018/0063A (COD)
2018/0063B (COD)
14.3.2018

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

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
51.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και
υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις
διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών

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

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
52.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο μέτρων για τη διασφάλιση της παροχής αναγκαίων για την αντιμετώπιση
κρίσεων ιατρικών αντιμέτρων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο Ένωσης

COM(2021)577 final
2021/0294 (μη
νομοθετική διαδικασία)
16.9.2021

53.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την
επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013

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

54.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) COM(2021)96 final
2019/816 για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις 2021/0046 (COD)
εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού 2.3.2021
Μητρώου, και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818 για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον
τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)
2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816, για τον σκοπό της θέσπισης ελέγχου διαλογής υπηκόων τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα

55.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων

COM(2020)829 final
2020/0365 (COD)
16.12.2020

21

Αριθ.

Πλήρης τίτλος

Παραπομπές

56.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) COM(2020)796 final
2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ 2020/0349 (COD)
προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία
9.12.2020

57.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) COM(2020)791 final
2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής 2020/0350 (COD)
συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ
9.12.2020

58.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά
της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ

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

59.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

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

60.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου του COM(2020)725 final
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα 2020/0321 (COD)
ιατροτεχνολογικά προϊόντα
11.11.2020

61.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και
ανωτέρας βίας στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου

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

62.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ελέγχου των υπηκόων τρίτων
χωρών στα εξωτερικά σύνορα και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240 και (ΕΕ) 2019/817

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

63.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διαχείριση του ασύλου και της COM(2020) 610 final
μετανάστευσης και την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΚ) 2003/109 του Συμβουλίου και του προτεινόμενου κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [Ταμείο 2020/0279 (COD)
Ασύλου και Μετανάστευσης]
23.9.2020

64.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα
κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)

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

65.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την
επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

COM(2016) 468 final
2016/0225 (COD)
13.7.2016
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Αριθ.

Πλήρης τίτλος

66.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας διεθνούς
προστασίας στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ

Παραπομπές
COM(2016) 467 final
2016/0224 (COD)
13.7.2016
COM(2020) 611 final
23.9.2020

67.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση COM(2016) 466 final
των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα 2016/0223 (COD)
που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ 13.7.2016
του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες

68.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των
αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)

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

69.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων
και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε
κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για
σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση)

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

Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία
70.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την καταναλωτική πίστη

71.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, την COM(2021)346 final
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2021/0170 (COD)
87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
30.6.2021

72.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της
ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και
μηχανισμών επιβολής

COM(2021)93 final
2021/0050 (COD)
4.3.2021

73.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για
τον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

COM(2018) 226 final
2018/0107 (COD)
18.4.2018

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

Πλήρης τίτλος

Παραπομπές

74.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και COM(2018) 225 final
την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις
2018/0108 (COD)
18.4.2018

75.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης
των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα

76.

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή COM(2008) 426 final
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
2008/0140 (CNS)
2.7.2008

COM(2012) 614 final
2012/0299 (COD)
14.11.2012
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Παράρτημα IV: Αποσύρσεις3

Αρι
θ.

Παραπομπές

Τίτλος

Λόγοι απόσυρσης

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων
1.

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

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού
(EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

Άνευ αντικειμένου δεδομένου ότι ο κανονισμός (EE,
Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
για την περίοδο 2014-2020 δεν εφαρμόζεται πλέον από
το τέλος του 2020

2.

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

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης
της Φερεγγυότητας

Άνευ αντικειμένου στο πλαίσιο του πολυετούς
δημοσιονομικού
πλαισίου
(2021-2027) / της
συμφωνίας για το NextGenerationEU

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

3

3.

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

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Άνευ αντικειμένου στο πλαίσιο του πολυετούς
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, της 20ής δημοσιονομικού
πλαισίου
(2021-2027) / της
Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια
συμφωνίας για το NextGenerationEU

4.

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

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Άνευ αντικειμένου στο πλαίσιο του πολυετούς
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού
πλαισίου
(2021-2027) / της
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του συμφωνίας για το NextGenerationEU
Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ

5.

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

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Άνευ αντικειμένου – το περιεχόμενό της έχει
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού αντικατασταθεί από το COM/2020/220 για την
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις που σκοπεύει να αποσύρει η Επιτροπή εντός έξι μηνών
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Αρι
θ.

Παραπομπές

Τίτλος

Λόγοι απόσυρσης

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
6.

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

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Άνευ αντικειμένου – το περιεχόμενό του έχει
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ)
αφορά τη θεσμοθέτηση Ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων
2020/2223 για την τροποποίηση του «κανονισμού
OLAF» (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, που εκδόθηκε
τον Δεκέμβριο του 2020
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Παράρτημα V: Κατάλογος προβλεπόμενων καταργήσεων

Αριθ.
1.

Τομέας
πολιτικής
Ενέργεια

Τίτλος

Λόγοι κατάργησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΚ)
αριθ. 106/2008
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Ο κανονισμός αυτός σχετίζεται με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 15ης Ιανουαρίου 2008, επισήμανση «Energy Star», η οποία έληξε το 2018.
σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης
του εξοπλισμού γραφείου
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