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Příloha I: Nové iniciativy1
Č.

Iniciativy

Cíle politiky

Zelená dohoda pro Evropu
Revize nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (legislativní, včetně posouzení
dopadů, článek 114 SFEU, Q2 2022)
b) Integrované hospodaření s vodou – revidované seznamy látek znečišťujících povrchové a podzemní vody
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 192 SFEU, Q3 2021)
c) Revize právních předpisů EU o kvalitě vnějšího ovzduší (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 192 SFEU,
Q3 2022)

1.

Balíček týkající se nulového znečištění

a)

2.

Balíček opatření v oblasti klimatu

a)

3.

Oběhové hospodářství

Iniciativa týkající se práva na opravu (legislativní, včetně posouzení dopadů, Q3 2022)

4.

Balíček týkající se plastů

a)

5.

Biologická rozmanitost a
zemědělce ke spotřebiteli“

Přezkum pravidel EU o fluorovaných skleníkových plynech (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 192 odst. 1
SFEU, Q2 2022)
b) Rámec EU pro harmonizované měření emisí z dopravy a logistiky (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek
91 a čl. 100 odst. 2 SFEU, Q4 2022)
c) Přezkum emisních norem CO2 pro těžká vozidla (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 192 odst. 1 SFEU, Q4
2022)
d) Certifikace pohlcování uhlíku (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 192 odst. 1 SFEU, Q4 2022)

Politický rámec pro biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné plasty z biologického materiálu
(nelegislativní, Q2 2022)
b) Omezení týkající se mikroplastů (nelegislativní, Q4 2022)
c) Opatření k omezení uvolňování mikroplastů do životního prostředí (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek
114 SFEU, Q4 2022)
strategie

„od Udržitelné používání pesticidů – revize pravidel EU (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 192 odst. 1 SFEU, Q1
2022)

Evropa připravená na digitální věk
6.
7.

1

. Kybernetická odolnost
Polovodiče

Evropský akt o kybernetické odolnosti (legislativní, včetně posouzení dopadů, Q3 2022)
Evropský akt k čipech (legislativní nebo nelegislativní, Q2 2022)

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

Iniciativy

Cíle politiky
8.

Bezpečnost a obrana

Plán v oblasti bezpečnostních a obranných technologií (nelegislativní, Q1 2022)

9.

Inovativní a udržitelný vesmír

a)

Budování kosmického globálního zabezpečeného komunikačního systému EU (legislativní, včetně posouzení
dopadů, článek 189 SFEU, Q2 2022)
b) Strategie EU pro řízení kosmického provozu (nelegislativní, Q2/2022);
Doporučení o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě (nelegislativní, Q3
2022)
b) Doporučení o faktorech, které umožňují digitální vzdělávání (nelegislativní, Q3 2022)

10. Digitální vzdělávání a dovednosti

a)

11. Jednotný trh

Nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu (legislativní, včetně posouzení dopadů, Q1 2022)

12. . Multimodální digitální mobilita

Multimodální digitální služby v oblasti mobility (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 91 SFEU, Q4 2022)

Hospodářství ve prospěch lidí
13. Ochrana zaměstnanců

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl.
153 odst. 2 SFEU, Q3 2022)

14. Malé a střední podniky

Usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU,
Q3 2022)

15. Okamžité platby

Iniciativa týkající se okamžitých plateb v EU (legislativní nebo nelegislativní, Q2 2022)

16. Prohloubení unie kapitálových trhů

Iniciativa týkající se harmonizace některých aspektů hmotného práva v oblasti insolvenčního řízení (legislativní
nebo nelegislativní, Q3 2022)

17. Spravedlivé zdanění

Návrh na provádění globální dohody OECD o přerozdělení daňových práv (legislativní, článek 115 SFEU)

18. Minimální příjem

Doporučení o minimálním příjmu (nelegislativní, Q3 2022)

19. Nejvzdálenější regiony

Obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony (nelegislativní, Q2 2022)

Silnější Evropa ve světě
20. Blokovací nařízení

Změna blokovacího nařízení (legislativní, včetně posouzení dopadů, Q2 2022)

21. Mezinárodní angažovanost v oblasti
energetiky

Nová strategie pro mezinárodní angažovanost v oblasti energetiky (nelegislativní, Q1 2022)

22. Mezinárodní správa oceánů

Společné sdělení o mezinárodní správě oceánů (nelegislativní, Q2 2022)

23. Partnerství s Perským zálivem

Společné sdělení o partnerství se zeměmi v oblasti Perského zálivu (nelegislativní, Q2 2022)
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Č.

Cíle politiky

Iniciativy

Podpora evropského způsobu života
24. Evropská strategie v oblasti péče

Evropská strategie v oblasti péče – sdělení o evropské strategii v oblasti péče, kterou doprovází revize
barcelonských cílů a návrh doporučení Rady týkající se dlouhodobé péče (nelegislativní, Q3 2022)

25. Předběžné informace o cestujících

Povinnost dopravců sdělovat předem informace o cestujících (legislativní, včetně posouzení dopadů, Q2 2022)

26. Reciproční přístup k informacím, které
souvisejí s bezpečností

Rámec pro reciproční přístup pracovníků v první linii k informacím, které souvisejí s bezpečností, mezi EU a
klíčovými třetími zeměmi za účelem boje proti společným bezpečnostním hrozbám (legislativní, včetně posouzení
dopadů, Q4 2022)

27. Screening rakoviny

Aktualizace doporučení o screeningu rakoviny (nelegislativní, Q3 2022)

28. Balíček týkající se vzdělávání

a) Evropská strategie pro univerzity (nelegislativní, Q1 2022);
b) Budování mostů pro účinnou evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání (nelegislativní, Q1
2022)

Nový impuls pro evropskou demokracii
29. Svoboda sdělovacích prostředků

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků (legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q3 2022)

30. Předávání trestního řízení

Iniciativa týkající se předávání trestního řízení (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 82 odst. 1 SFEU, Q3 2022);

31. Uznání rodičovství mezi členskými státy

Uznání rodičovství mezi členskými státy (legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 81 odst. 3 SFEU, Q3 2022);

32. Orgány pro rovné zacházení

Posílení úlohy a nezávislosti orgánů pro rovné zacházení (legislativní, články 19 a 157 SFEU, Q3 2022)
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Příloha II: Iniciativy REFIT2

Č.

Název

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle snížení zátěže a zjednodušení)

Zelená dohoda pro Evropu
1.

Revize směrnice o čištění městských odpadních Na základě hodnocení směrnice byly určeny některé oblasti, v nichž je třeba dosáhnout zlepšení: lepší řešení
přetrvávajícího a nového znečištění a zlepšení správy tohoto odvětví a jeho lepší propojení s cíli Zelené dohody pro
vod
Evropu. Zahrnuty budou rovněž otázky veřejného zdraví (lepší předcházení pandemiím prostřednictvím dohledu nad
odpadními vodami).
Zvláštní úsilí bude vynaloženo na zlepšení monitorování a podávání zpráv (přechod k poloautomatickému podávání
zpráv). Členské státy a zpracovatelé odpadních vod – soukromí nebo veřejní – z toho budou mít prospěch. Může být
požadováno větší úsilí v oblasti transparentnosti, neboť transparentnost se považuje za hnací sílu pro lepší výkonnost
odvětví.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 192 SFEU, Q2 2022)

2.

Revize – omezení používání nebezpečných látek v Revize posílí a zjednoduší právní předpisy s cílem lépe chránit občany a životní prostředí před nebezpečnými
chemickými látkami, mimo jiné tím, že se zohlední pokrok směrem k systému „jedna látka – jedno hodnocení“ a zajistí
elektronice
větší transparentnost při stanovování priorit u opatření týkajících se chemických látek a rovněž podpoří inovace pro
vývoj bezpečných a udržitelných alternativ, jak je zdůrazněno v Zelené dohodě pro Evropu.
Cílem revize bude snížit administrativní zátěž, pokud jde o postup udělování výjimek.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q4 2022)

3.

GreenData4All - Revize směrnice o Infrastruktuře
pro prostorové informace v Evropském
společenství (INSPIRE) a směrnice o přístupu
veřejnosti k informacím o životním prostředí

2

Tato iniciativa vychází z evropské strategie pro data. Sestává z revize směrnice o zřízení Infrastruktury pro prostorové
informace v Evropském společenství (INSPIRE) a směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí v
návaznosti na jejich hodnocení v roce 2021. Cílem této iniciativy je modernizovat režim údajů v souladu s
technologickými a inovačními příležitostmi, usnadnit veřejným orgánům, podnikům a občanům EU podporu přechodu
na ekologičtější a uhlíkově neutrální ekonomiku a snížit administrativní zátěž. Očekává se, že se bude vztahovat na
služby opakovaně použitelných dat poskytovaných ve velkém měřítku s cílem pomoci při shromažďování, sdílení,
zpracovávání a analýze velkého objemu údajů, které jsou důležité pro zajištění souladu s právními předpisy v oblasti
životního prostředí a prioritními opatřeními Zelené dohody pro Evropu. Cílem iniciativy je zefektivnit podávání zpráv a
snížení zátěže prostřednictvím lepšího opětovného použití stávajících údajů, automatizovaného podávání zpráv
prostřednictvím vytěžování dat a business intelligence.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 192 SFEU, Q4 2022)

Tato příloha stanoví nejvýznamnější revize, hodnocení a kontroly účelnosti v rámci programu REFIT, které Komise provede v roce 2022.
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Č.

Název

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle snížení zátěže a zjednodušení)

4.

Horizontální návrh na přerozdělení technické a Cílem iniciativy je přesunout odpovědnosti za poskytování vědecké a technické práce v oblasti chemických látek, které
vědecké práce EU v oblasti chemických látek jsou v současné době rozděleny mezi různé aktéry (vědecké výbory, konzultanty, útvary Komise) na agentury EU, a to
na základě zásady „jedna látka, jedno posouzení“.
agenturám EU
Tento návrh sníží zátěž zúčastněných stran, protože soustředí vědeckou a technickou práci v oblasti chemických látek v
agenturách EU. Návrh rovněž sníží zátěž pro orgány EU (Komisi a agentury), neboť využití odborných znalostí agentur
při posuzování bezpečnosti chemických látek namísto výborů ad hoc a konzultantů povede k synergiím a úsporám z
důvodu vyšší efektivity.
(legislativní, článek 114 SFEU, Q4 2022)

5.

Revize nařízení o zpřístupňování a uvádění Revize nařízení (ES) č. 648/2004 se zaměří na nedostatky zjištěné při hodnocení a přizpůsobí regulační požadavky na
detergenty nejnovějšímu vývoji a socioekonomickým potřebám. Bude navazovat na strategii EU pro udržitelnost v
detergentů na trh
oblasti chemických látek.
Klíčovým problémem zjištěným při hodnocení bylo, že pojmy a definice použité v nařízení o detergentech nemusí být
vždy v souladu a konsistentní s významem, který získaly v průběhu času a v praxi. To vede k nejasnostem ohledně
toho, zda některé výrobky dostupné na trhu spadají do oblasti působnosti nařízení, či nikoli (např. čistící prostředky s
mikrobiálními účinky).
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q4 2022)

6.

Revize směrnice o vozidlech s ukončenou Revize podpoří přístup více zaměřený na oběh tím, že propojí otázky návrhu se zpracováním po ukončení životnosti,
životností a směrnice o schvalování typu zváží pravidla pro povinný recyklovaný obsah v některých materiálech součástí a zlepší účinnost recyklace. Sloučení
obou směrnic do jediného nástroje pokrývajícího celý životní cyklus automobilového průmyslu by hospodářským
motorových vozidel
subjektům a správním orgánům poskytlo právní jistotu ve srovnání se současnou situací, která vychází z roztříštěného
přístupu, kdy na automobily se při uvádění na trh vztahuje směrnice 2005/64/ES, zatímco na automobily s ukončenou
životností se vztahuje směrnice 2000/53/ES. Přechod k internetovým nástrojům a využívání digitálních řešení by
pomohl snížit zbytečnou administrativní zátěž, zejména pokud jde o oznamovací povinnosti nebo jiné postupy, např.
systémy registrace vozidel a vyřazování vozidel z registrace a oznamovací systémy. V tomto ohledu se revize směrnice
zaměří na zlepšení provozní proveditelnosti a provádění směrnice a optimalizuje administrativní zátěže prostřednictvím
lepšího využívání digitálních řešení a soudržnosti s ostatními odvětvovými politikami a právními předpisy na základě
přístupu založeného na životním cyklu.
(legislativní, včetně posouzení dopadu, článek 114 a/nebo článek 192 SFEU, Q4 2022)
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Č.
7.

Název

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle snížení zátěže a zjednodušení)

Revize právních předpisů týkajících se uvádění
osiv a jiného reprodukčního materiálu rostlin na
trh a právních předpisů týkajících se
reprodukčního materiálu lesních dřevin

Cílem této iniciativy je revidovat právní předpisy týkající se reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin tak, aby
byly v souladu s politickými cíli Zelené dohody pro Evropu a její strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“, strategií v
oblasti biologické rozmanitostí, strategií přizpůsobení se změně klimatu v EU, evropskou digitální strategií a novou
strategií EU v oblasti lesnictví. Jejím cílem je odstranit překážky na vnitřním trhu a podpořit technický rozvoj,
vytváření udržitelných zemědělsko-potravinářských systémů a lesů odolných vůči změně klimatu a chránit biologickou
rozmanitost a rostlinné a lesní genetické zdroje. Iniciativa zefektivní postupy a sníží zátěž příslušných orgánů a odvětví
rozmnožovacího materiálu rostlin v EU.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 43 odst. 2, článek 114 a čl. 192 odst. 1 SFEU, Q4 2022)

Evropa připravená na digitální věk
8.

Revize nařízení o blokových výjimkách pro Cílem této iniciativy je revidovat pravidla pro dohody mezi stranami působícími na různých úrovních téhož
vertikální dohody a pokynů k vertikálním ekonomického dodavatelského řetězce, aby byly uspokojeny potřeby podniků v souladu s pravidly hospodářské
soutěže. Přispěje ke snížení zátěže tím, že zúčastněným stranám poskytne aktuální pokyny určené pro podnikatelské
omezením
prostředí, které se změnilo zejména díky nárůstu elektronických obchodů.
(nelegislativní, včetně posouzení dopadů, článek 103 SFEU a nařízení 19/65/EHS, Q2 2022)

9.

Revize nařízení o blokových výjimkách pro Cílem této iniciativy je revize nařízení Komise o blokových výjimkách týkajících se dohod o výzkumu a vývoji a
horizontální dohody pokynů k horizontálním specializačních dohod a doprovodných pokynů k horizontálním omezením. Cílem revize je zajistit, aby společnosti
měly jasné pokyny ohledně toho, jaké dohody o horizontální spolupráci mohou uzavřít, aniž by hrozilo porušení
omezením
právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Cílem je rovněž zjednodušit správní dohled Komise, vnitrostátních
orgánů pro hospodářskou soutěž a vnitrostátních soudů nad dohodami o horizontální spolupráci.
(nelegislativní, včetně posouzení dopadů, článek 103 SFEU a nařízení 19/65/EHS, Q4 2022)

10.

Revize některých procesních aspektů kontroly Cílem této iniciativy je zlepšit postupy EU při kontrole spojování podniků, aniž by bylo ohroženo účinné prosazování
pravidel spojování podniků. Cílem je zvýšit účinnost kontroly spojování podniků v EU a snížit s ní související zátěž v
spojování podniků v EU
případech, u nichž je nepravděpodobné, že by vyvolaly obavy z narušení hospodářské soutěže, a umožnit Komisi
věnovat více zdrojů na případy, kdy je nutné provést podrobné šetření. Za tímto účelem iniciativa prozkoumá možnosti
dalšího zjednodušení postupu, a to v případech zjednodušeného, a v rámci možností i nezjednodušeného spojování
podniků.
(nelegislativní, včetně posouzení dopadů, nařízení Komise (ES) č. 802/2004 a oznámení Komise o zjednodušeném
postupu, Q2 2022)
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Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle snížení zátěže a zjednodušení)

Č.

Název

11.

Revize sdělení o definici trhu

12.

Návrh strategie interoperability vládních institucí Tato iniciativa zhodnotí stávající Evropský rámec interoperability a posoudí jeho podporu při zřizování
interoperabilních digitálních veřejných služeb. Vypracuje rovněž návrh strategie interoperability vládních institucí v
v EU
EU, který byl oznámen ve sdělení Komise „Utváření digitální budoucnosti Evropy“. Cílem je zavést společné řízení
interoperability na úrovni EU s cílem zajistit přeshraniční koordinaci, podpořit inovace ve veřejném sektoru a vymezit
minimální společné specifikace pro bezpečné přeshraniční toky dat a služeb ve veřejném sektoru. Iniciativa:
Zřídí sdílené řízení interoperability s členskými státy, které budou mít mandát řídit rozvoj interoperability mezi orgány
veřejné správy EU.
 Zajistí, aby návrhy politik EU byly interoperabilní, připravené na digitální věk a byly navrženy tak, aby byly
interoperabilní od samého počátku a podporovaly součinnost při svém provádění.
Zajistí minimální společné otevřené specifikace a normy interoperability pro provádění politik a programů EU.
 Bude podporovat a prosazovat rozvoj a opětovné využívání společných otevřených řešení a specifikací
interoperability zaměřených na člověka ve veřejné správě v celé EU.
 Posílí inovace a mezinárodní spolupráci prostřednictvím vzájemného učení a vzájemné spolupráce mezi orgány
veřejné správy.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114, článek 172, článek 188 a/nebo článek 197 SFEU, Q2 2022)

Cílem iniciativy je zajistit, aby sdělení obsahovalo aktuální pokyny týkající se zásad a osvědčených postupů při
vymezování trhu, které Komise uplatňuje v případech antimonopolních opatření a spojování podniků, včetně
nedávného vývoje metodik a vývoje trhu, například v souvislosti s digitalizací hospodářství.
Aktualizované sdělení sníží zátěž podniků zvýšením právní jistoty a poskytnutím aktuálnějších pokynů ohledně
přístupu Komise k definici trhu, a to i v oblastech, na které se stávající sdělení nevztahuje, jako jsou např. digitální trhy.
Pokud by nebyly poskytnuty žádné pokyny, nebo by tyto pokyny nebyly aktuální, podniky by v oblasti spojování
podniků, tak v antimonopolních záležitostech, musely vyčlenit dodatečné vnitřní zdroje na prošetření velkého počtu
rozhodnutí Komise, soudních rozsudků a literatury o vymezení trhu, aby bylo možné určit, jak by Komise
pravděpodobně definovala relevantní trh či trhy a jaké prvky by zohlednila. Aktualizované sdělení dále sníží zátěž a
zvýší přínosy pro Komisi a orgány pro hospodářskou soutěž členských států tím, že sníží potřebu vysvětlovat základní
zásady definice trhu, ze kterých vycházejí při uplatňovaní právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže, a (v
příslušných případech) poskytne referenční nástroj orgánům pro hospodářskou soutěž členských států, které nemají
vlastní pokyny pro definici trhu, při uplatňování vnitrostátních právních předpisů.
(nelegislativní, Q4 2022)
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Č.

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle snížení zátěže a zjednodušení)

Název

13.

Revize pokynů pro
širokopásmové sítě

14.

Revize směrnice o průmyslových vzorech

15.

Revize nařízení
Společenství

16.

Revize právních předpisů
ochranných osvědčeních

o

státní

podporu

průmyslových

o

pro Cílem iniciativy je revidovat pravidla státní podpory platná pro odvětví širokopásmového připojení s cílem aktualizovat
je v souladu s technologickým a socioekonomickým vývojem a zohlednit nové cíle EU v oblasti konektivity, jakož i
další nejnovější vývoj politiky. Sdělení z roku 2020 nazvané „Utváření digitální budoucnosti Evropy“ považuje
gigabitové připojení za nejdůležitější stavební kámen digitální transformace, který má zásadní význam pro využití
digitálního růstového potenciálu Evropy. To potvrzují nedávné připomínky Komise obsažené ve sdělení Digitální
kompas 2030. Uznává rychle se vyvíjející poptávku po kapacitě sítě a potřebu zajistit udržitelné investice do sítí
schopných nabídnout gigabitové rychlosti, které uspokojí nároky evropské datové ekonomiky po roce 2025. Rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem po celém světě zdůraznilo zásadní úlohu širokopásmových sítí pro
lidi, podniky a veřejné instituce, jakož i pro oživení po krizi a posílení odolnosti EU.
Cílená změna stávajících pravidel je nezbytná pro sladění rámce státní podpory platného pro odvětví širokopásmového
připojení s technologickým, socioekonomickým a politickým vývojem.
(nelegislativní, Q2 2022)

Plánovaná revize směrnice o průmyslových vzorech a nařízení o průmyslových vzorech Společenství navazuje na
hodnocení stávajících právních předpisů EU v oblasti ochrany průmyslových vzorů. Cílem revize je přizpůsobit rámec
vzorech tak, aby plnil svůj účel i v digitálním věku, a zvýšit právní jistotu a předvídatelnost ve prospěch jednotlivých původců,
průmyslových odvětví intenzivně využívajících průmyslových vzorů a malých a středních podniků. Zaměří se rovněž
na vytvoření rovných podmínek, zvýšení účinnosti a snížení nákladů, čímž se usnadní přístup k ochraně průmyslových
vzorů.
Mezi hlavní cíle reformy patří zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže (včetně poplatků, které je nutné
uhradit). Zjednodušení postupů a zvýšení interoperability systémů ochrany v EU prostřednictvím další harmonizace
povede ke snížení nákladů a administrativní zátěže jak pro uživatele ochrany průmyslových vzorů, tak pro orgány
veřejné správy.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q2 2022)

dodatkových Zatímco právní předpisy EU o dodatkových ochranných osvědčeních jsou vhodné pro daný účel, jejich roztříštěnost
(jejich správa a prosazování na vnitrostátní úrovni) brání jejich účinnosti a účelnosti. Vytvoření jednotného postupu
udělování dodatkových ochranných osvědčení a jednotného dodatkového ochranného osvědčení by posílilo jednotný
trh s léčivými přípravky a agrochemikáliemi a dodatková ochranná osvědčení by se přizpůsobila tak, aby se podpořila
souběžné digitální a ekologické transformace.
Povede to k výraznému snížení nákladů/zátěže a k větší právní jistotě pro žadatele o dodatková ochranná osvědčení,
včetně malých a středních podniků a začínajících podniků, neboť centralizovaný mechanismus udělování bude k
dispozici jako alternativa k současným 27 vnitrostátním postupům udělování dodatkových ochranných osvědčení. Nové
návrhy by mohly nahradit/změnit stávající nařízení o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky a
přípravky na ochranu rostlin.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, články 114 a 118 SFEU, Q4 2022)
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Č.

Název

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle snížení zátěže a zjednodušení)

Hospodářství ve prospěch lidí
17.

Revize právního rámce pro evropské statistiky Aby Unie mohla plnit úkoly, které jí byly svěřeny, jsou zapotřebí statistiky týkající se velikosti populace a její
demografické a sociální situace, bydlení, vzdělání a migrace. Tyto statistiky potřebují revidovaný, moderní a komplexní
týkající se obyvatelstva
právní základ, aby byla zajištěna jejich kvalita, úplnost a spolehlivost. Cílem iniciativy je vytvořit revidovaný právní
rámec pro statistiky obyvatelstva na základě mezinárodních norem, který do jediného právního základu začlení stávající
roční demografické a migrační statistiky a statistiky ze sčítání lidu, domů a bytů prováděné každých deset let, jakož i
regionální a georeferenční údaje o obyvatelstvu, na něž se v současnosti vztahují samostatná nařízení.
Cílem revidovaného jednotného právního základu pro statistiku obyvatelstva je snížit administrativní zátěž správních
orgánů členských států (zejména národních statistických úřadů) tím, že se podpoří používání harmonizovaných a
relevantních statistických definic ve všech oblastech statistiky obyvatelstva a zamezí se zdvojování práce v
souvisejících oblastech. Iniciativa usnadní rostoucí využívání zdrojů administrativních údajů ze strany správních
orgánů členských států při sestavování statistik obyvatelstva. Tento přístup bude nákladově efektivnější a časem sníží
zátěž správních orgánů členských států v oblasti zdrojů a zároveň umožní vypracovávání častějších a podrobnějších
statistik, které budou odpovídat potřebám uživatelů. Nahrazení nebo změna stávajících příslušných právních předpisů
(dvě nařízení Rady a Evropského parlamentu budou zrušena a jedno pozměněno) jediným rámcovým nařízením povede
ke zjednodušení právních předpisů EU.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 338 odst. 1 SFEU, Q2 2022)

18.

Revize
směrnice
o
udělování
osvědčení Z hodnocení směrnice 2007/59/ES vyplynulo, že existuje značný prostor pro zjednodušení a další zlepšení účinnosti
strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky směrnice. Některá z jejích ustanovení jsou totiž zastaralá, její formulace je někdy nejednoznačná a oblast působnosti
může vyžadovat úpravy.
v železničním systému Společenství.
Revize rovněž povede k dalšímu zlepšení mobility strojvedoucích mezi podniky i mezi členskými státy. Povinnosti a
rozdělení úkolů mezi subjekty zapojené do systému certifikace budou přezkoumány s cílem snížit administrativní zátěž
všech subjektů zapojených do systému certifikace. Pokud jde o přidanou hodnotu, revize směrnice zvýší účinnost
celounijního systému certifikace vytvořením skutečně harmonizovaného rámce. Tím se zajistí větší srozumitelnost pro
členské státy a zúčastněné strany a sníží se zdvojování nákladů a úsilí.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 91 SFEU, Q4 2022)

19.

Revize celních předpisů Unie

Celní kodex Unie čelí situacím, pro které nebyl vytvořen, zejména pokud jde o elektronický obchod. Cílem revize
celních předpisů Unie bude zlepšení kontrol v oblasti elektronického obchodování ve prospěch daňových poplatníků
(výběr cel a daní) a občanů (ochrana před nevyhovujícími výrobky). Usnadní plnění úkolů vnitrostátních orgánů v
oblasti prosazování práva a zlepší rovné podmínky pro hospodářské subjekty, zejména s pomocí nových aktérů, jako
jsou platformy. V jiných oblastech revize předpokládá lepší rozdělení úkolů a lepší výměnu informací mezi celními a
odvětvovými orgány, aby celní orgány a Komise mohly využívat více elektronických celních údajů ke zlepšení
účinnosti svých kontrol finančních a nefinančních rizik, čímž se sníží zátěž hospodářských subjektů. V dalších
oblastech se předpokládají určitá zjednodušení pro hospodářské subjekty.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, články 33, 114 a 207 SFEU, Q4 2022)
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Č.
20.

Název

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle snížení zátěže a zjednodušení)

DPH v digitálním věku: Revize směrnice o DPH a Cílem této iniciativy je modernizovat stávající pravidla pro DPH s přihlédnutím k příležitostem, které nabízejí digitální
nařízení Rady o správní spolupráci v oblasti DPH technologie. Akční plán pro spravedlivé a jednoduché zdanění vydaný Komisí podtrhl význam diskuse o tom, jak
mohou správci daně využívat technologie k boji proti daňovým podvodům a ve prospěch podniků a zda jsou současná
pravidla v oblasti DPH přizpůsobena podnikání v digitálním věku. V akčním plánu byl oznámen legislativní návrh na
rok 2022 v položce „DPH v digitálním věku“, který se týká 1) povinnosti vykazování DPH a elektronické fakturace, 2)
uplatňování DPH z hlediska ekonomiky platforem a 3) jednotné registrace DPH v EU. Očekává se, že balíček bude
harmonizovat a podporovat poskytování přeshraničních dodávek na jednotném trhu a pomůže zlepšit výběr daní, a
zajistit tak udržitelné příjmy během oživení po pandemii COVID-19.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 113 SFEU, Q3 2022)

Podpora evropského způsobu života
21.

Revize právních předpisů týkajících se léčivých
přípravků

Cílem revize obecného právního rámce pro léčivé přípravky je zajistit přístup ke kvalitním, bezpečným, účinným a
cenově dostupným léčivým přípravkům v EU. Jeho cílem je podpořit inovace, a to i v oblastech nenaplněných
léčebných potřeb (včetně antimikrobiálních látek), zvýšit bezpečnost dodávek a zároveň se přizpůsobit novému
vědeckému a technologickému vývoji a případně snížit regulační zátěž. V rámci ponaučení z pandemie COVID-19
podpoří farmaceutický systém, který obstojí i v budoucnu a bude odolný vůči krizím.
Iniciativa zjednoduší právní předpisy a vytvoří účinné regulační prostředí, mimo jiné snížením administrativní zátěže a
digitalizací procesů a postupů, a očekává se, že bude mít pozitivní dopad na regulační orgány a společnosti.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, články 114 a 168 SFEU, Q4 2022)

22.

Revize legislativy EU týkající se léčivých
přípravků pro děti a na vzácná onemocnění

Tato iniciativa se bude zabývat řadou nedostatků ve fungování stávajícího rámce, které byly zjištěny při nedávném
hodnocení nařízení o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění a o léčivých přípravcích pro děti. Cílem této
iniciativy bude podpora vývoje produktů v oblastech s největšími neuspokojenými potřebami pacientů a zajištění
včasného přístupu k nim. Rovněž zajistí, aby právní předpisy byly v souladu s technologickým a vědeckým vývojem. V
neposlední řadě zefektivní a zjednoduší stávající postupy.
Cílem iniciativy bude zjednodušení a zefektivnění postupů souvisejících s hodnocením a schvalováním léčivých
přípravků na vzácná onemocnění a pro děti, čímž se sníží zátěž jak pro společnosti, tak pro regulační orgány.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, články 114 a 168 SFEU, Q4 2022)
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Č.

Název

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle snížení zátěže a zjednodušení)

Nový impuls pro evropskou demokracii
23.

Revize acquis v oblasti práv obětí

Pokračování v práci v oblasti práv obětí by mělo být komplexní a mělo by se zaměřit na účinnější přístup k právům
obětí, včetně práva na odškodnění, a lepší přístupu ke spravedlnosti pro oběti všech trestných činů, včetně obětí
genderově podmíněného násilí. V návaznosti na hodnocení směrnice o právech obětí může být do konce roku 2022
navržena možná revize směrnice nebo jiný legislativní nástroj. Na možnou revizi směrnice o právech obětí by se mělo
nahlížet nejen v kontextu obětí genderově podmíněného násilí, ale i ve vztahu k obětem všech trestných činů. Odpověď
a otázku, zda směrnici o právech obětí revidovat, by byla jasnější po jejím zhodnocení a po probíhajících diskusích se
zúčastněnými stranami, včetně diskusí v rámci stávajícího a nadcházejícího předsednictví a platformy pro práva obětí.
Případná revize by se zaměřila na zlepšení přístupu obětí ke spravedlnosti. Zejména by mohla zahrnovat dodatečná
ustanovení posilující fyzickou ochranu obětí stanovením minimálních norem pro vydávání a fungování ochranných
příkazů, včetně bezpečnostních zákazů vstupu do obydlí. Další možné doplnění by mohlo zahrnovat posílení práv obětí
na informace o dostupném odškodnění vypláceném státem. Je však ještě třeba vyjasnit a rozhodnout, zda by revize
směrnice o právech obětí byla nezbytným a nejvhodnějším nástrojem k dosažení cíle posílení fyzické ochrany obětí a
práv obětí na informace o dostupném odškodnění.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, čl. 82 odst. 2 SFEU, Q4 2022)

24.

Revize směrnice o souborných cestovních
službách – její přizpůsobení kontextu pandemie
COVID-19

Jak bylo oznámeno v novém programu pro spotřebitele z roku 2020 a ve zprávě o uplatňování směrnice o souborných
cestovních službách z roku 2021, Komise zhodnotí, zda tato směrnice za všech okolností zajišťuje silnou a komplexní
ochranu spotřebitelů, včetně ochrany pro případ platební neschopnosti a poučení z pandemie COVID-19. Hodnocení
zohlední příslušná opatření Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. S ohledem na toto hodnocení může být na
konci roku 2022 předložen návrh na revizi směrnice.
Revize se rovněž zaměří prozkoumání možnosti zjednodušení nebo zefektivnění pravidel a definic týkajících se
spojených cestovních služeb a jejich odlišení od souborných služeb, aby bylo pro odvětví, spotřebitele a donucovací
orgány snazší stanovit, která pravidla se vztahují na konkrétní kombinaci služeb. Přezkoumá možnosti zjednodušení
požadavků na informace při současném zachování stejné úrovně ochrany spotřebitele, vyjasnění některých dalších
pravidel (např. pro dobrovolné poukazy) a dalšího zajištění souladu směrnice o souborných cestovních službách s
nařízeními o právech cestujících.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, Q4 2022)

25.

Revize směrnice o řidičských průkazech

Komise provede revizi stávající směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech s cílem zvýšit bezpečnost silničního
provozu a usnadnit volný pohyb. Nová iniciativa zohlední nové výzvy v oblasti mobility, zejména v digitální oblasti, a
přispěje k cílům Unie stanoveným ve strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu z roku 2020.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 91 SFEU, Q4 2022)
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Č.
26.

Název
Revize směrnice o usnadnění přeshraniční
výměny informací o dopravních deliktech v
oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Cíl/potenciál v oblasti zjednodušení (krátké vysvětlení cíle snížení zátěže a zjednodušení)
Revize směrnice (EU) 2015/413 by členským státům pomohla lépe vyšetřovat dopravní přestupky spáchané řidičinerezidenty a lépe vymáhat sankce za tyto přestupky, a to zefektivněním postupů vzájemné pomoci a uznávání s cílem
zvýšit bezpečnost silničního provozu. Jeho cílem je snížit administrativní zátěž zjednodušením a digitalizací postupů
(např. zlepšením elektronické výměny informací). Revize by posílila rovné zacházení s evropskými řidiči bez ohledu na
zemi, v níž je jejich vozidlo registrováno. Přispěla by to rovněž k lepší ochraně základních práv předpokládaných
pachatelů.
(legislativní, včetně posouzení dopadů, článek 91 SFEU, Q4 2022)
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Příloha III: Prioritní projednávané návrhy

Č.

Celý název

Odkazy

Zelená dohoda pro Evropu
1.

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1814 v souvislosti s množstvím COM(2021)571 final
povolenek, jež má být umístěno do rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování emisemi skleníkových plynů do roku 2030
2021/0202 (COD)
14. 7. 2021

2.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření

COM(2021)568 final
2021/0206 (COD)
14. 7. 2021

3.

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o oznámení kompenzace v
souvislosti s celosvětovým tržním opatřením pro provozovatele letadel se sídlem v Unii

COM(2021)567 final
2021/0204 (COD)
14. 7. 2021

4.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

COM(2021)564 final
2021/0214 (COD)
14. 7. 2021

5.

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)

COM(2021)563 final
2021/0213 (CNS)
14. 7. 2021

6.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a o změně
směrnice 2009/16/ES

COM(2021)562 final
2021/0210 (COD)
14. 7. 2021

7.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu

COM(2021)561 final
2021/0205 (COD)
14. 7. 2021

8.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/94/EU

COM(2021)559 final
2021/0223 (COD)
14. 7. 2021

9.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení COM(2021)557 final
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných 2021/0218 (COD)
zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652
14. 7. 2021
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Č.

Celý název

Odkazy

10.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních
norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu s ambicióznějšími cíli Unie v oblasti klimatu

11.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí COM(2021)555 final
skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské 2021/0200 (COD)
dohody
14. 7. 2021

12.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, COM(2021)554 final
zjednodušení pravidel souladu, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality v odvětví 2021/0201 (COD)
využívání půdy, lesnictví a zemědělství do roku 2035, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, vykazování, sledování 14. 7. 2021
pokroku a přezkum

13.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letecké dopravy k cíli COM(2021)552 final
Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření
2021/0207 (COD)
14. 7. 2021

14.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s COM(2021)551 final
povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro 2021/0211 (COD)
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757
14. 7. 2021

15.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí COM(2020)824 final
(EU) 347/2013 (revize nařízení o transevropské energetické síti (TEN-E))
2020/0360 (COD)
15. 12. 2020

16.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o působení Agentury
Evropské unie pro bezpečnost letectví jako orgánu pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe

COM(2020)577 final
2020/0264 (COD)
22. 9. 2020

17.

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

COM(2018)368 final
2018/0193 (COD)
30. 5. 2018

18.

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

COM(2013)410 final
2013/0186 (COD)
11. 6. 2013

COM(2021)556 final
2021/0197 (COD)
14. 7. 2021

COM(2020)579 final
22. 9. 2020
19.

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

COM(2013)130 final
2013/0072 (COD)
13. 3. 2013
14

Č.
20.

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

Odkazy
COM(2011)827 final
2011/0391 (COD)
1. 12. 2011

Evropa připravená na digitální věk
21.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských
států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh

COM(2021)547 final
2021/0291 (COD)
23. 9. 2021

22.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro COM(2021)281 final
evropskou digitální identitu
2021/0136 (COD)
3. 6. 2021

23.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

COM(2021)223 final
2021/0114 (COD)
5. 5. 2021

24.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé
inteligenci) a kterým se mění určité právní akty Unie

COM(2021)206 final
2021/0106 (COD)
21. 4. 2021

25.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o strojních výrobcích

COM(2021)202 final
2021/0105 (COD)
21. 4. 2021

26.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa

COM(2021)87 final
2021/0048 (NLE)
23. 2. 2021

27.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o
digitálních trzích)

COM(2020)842 final
2020/0374 (COD)
15. 12. 2020

28.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice COM(2020)825 final
2000/31/ES
2020/0361 (COD)
15. 12. 2020

29.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a
o zrušení směrnice (EU) 2016/1148

COM(2020)823 final
2020/0359 (COD)
16. 12. 2020
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Č.

Celý název

Odkazy

30.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropské správě dat (akt o správě dat)

COM(2020)767 final
2020/0340 (COD)
25. 11. 2020

31.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341

COM(2020)596 final
2020/0268 (COD)
24. 9. 2020

32.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č.
1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 (DORA)

COM(2020)595 final
2020/0266 (COD)
24. 9. 2020

33.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuované COM(2020)594 final
účetní knihy
2020/0267 (COD)
24. 9. 2020

34.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o trzích s kryptoaktivy a o změně směrnice (EU) 2019/1937 (MICA)

35.

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

36.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických
komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

COM(2020)593 final
2020/0265 (COD)
24. 9. 2020

COM(2017)10 final
2017/0003 (COD)
10. 1. 2017

Hospodářství ve prospěch lidí
37.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/138/ES, pokud jde o proporcionalitu, kvalitu COM(2021)581 final
dohledu, podávání zpráv, opatření týkající se dlouhodobých záruk, makroobezřetnostní nástroje, rizika pro udržitelnost, dohled nad skupinou a 2021/0295 (COD)
přeshraniční dohled
22. 9. 2021

38.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize pojišťoven a
zajišťoven a kterou se mění směrnice 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 a nařízení (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 648/2012

COM(2021)582 final
2021/096 (COD)
22. 9. 2021

39.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012

COM(2021)579 final
2021/0297 (COD)
22. 9. 2021
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Č.

Celý název

Odkazy

40.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849

COM(2021)423 final
2021/0250 (COD)
20. 7. 2021

41.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých
kryptoaktiv (přepracované znění)

COM(2021)422 final
2021/0241 (COD)
20. 7. 2021

42.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění COM(2021)421 final
nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010
2021/0240 (COD)
22. 7. 2021

43.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování COM(2021)420 final
terorismu
2021/0239 (COD)
20. 7. 2021

44.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských zelených dluhopisech

COM(2021)391 final
2021/0191 (COD)
6. 7. 2021

45.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice
2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti

COM(2021)189 final
2021/0104 (COD)
21. 4. 2021

46.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii

COM(2020)682 final
2020/0310 (COD)
28. 10. 2020

47.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje jednotný portál Evropské unie pro oblast celnictví a mění
nařízení (EU) č. 952/2013

COM(2020)673 final
2020/0306 (COD)
28. 10. 2020

48.

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

COM(2018)135 final
2018/0063A (COD)
2018/0063B (COD)
14. 3. 2018

49.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

COM(2016)815 final
2016/0397 (COD)
14. 12. 2016

17

Č.
50.

Celý název
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 806/2014 za účelem zřízení evropského systému
pojištění vkladů

Odkazy
COM(2015)586 final
2015/0270 (COD)
24. 11. 2015

Silnější Evropa ve světě
51.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o
postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami

COM(2012)124 final
2012/0060 (COD)
21. 3. 2012

Podpora evropského způsobu života
52.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o rámci pro opatření týkající se lékařských protiopatření v případě ohrožení veřejného zdraví na úrovni Unie

COM(2021)577 final
2021/0294 (NLE)
16. 9. 2021

53.

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o
zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013

COM(2021)278 final
2021/0140 (CNS)
2. 6. 2021

54.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém COM(2021)96 final
pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na 2021/0046 (COD)
doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a nařízení (EU) 2019/818, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi 2. 3. 2021
informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a
(EU) 2019/816, za účelem zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích

55.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o posílení odolnosti kritických subjektů

COM(2020)829 final
2020/0365 (COD)
16. 12. 2020

56.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se
soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací

COM(2020)796 final
2020/0349 (COD)
9. 12. 2020

57.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, provozu a využívání
Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání záznamů
Europolem

COM(2020)791 final
2020/0350 (COD)
9. 12. 2020

58.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č.
1082/2013/EU

COM(2020)727 final
2020/0322 (COD)
11. 11. 2020

18

Č.

Celý název

Odkazy

59.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí

COM(2020)726 final
2020/0320 (COD)
11. 11. 2020

60.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a
krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

COM(2020)725 final
2020/0321 (COD)
11. 11. 2020

61.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu

COM(2020)613 final
2020/0277 (COD)
23. 9. 2020

62.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších COM(2020)612 final
2020/0278 (COD)
hranicích a mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817
23. 9. 2020

63.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řízení azylu a migrace a o změně směrnice Rady (ES) 2003/109 a navrhovaného
nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o Azylovém a migračním fondu]

COM(2020)610 final
2020/0279 (COD)
23. 9. 2020

64.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně
pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)

COM(2018)634 final
2018/0329 (COD)
12. 9. 2018

65.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského COM(2016)468 final
parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014
2016/0225 (COD)
13. 7. 2016

66.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení COM(2016)467 final
směrnice 2013/32/EU
2016/0224 (COD)
13. 7. 2016
COM(2020)611 final
23. 9. 2020

67.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní COM(2016)466 final
příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o 2016/0223 (COD)
obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, 13. 7. 2016
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

68.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu COM(2016)465 final
(přepracované znění)
2016/0222 (COD)
13. 7. 2016
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Č.
69.

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

Odkazy
COM(2016)272 final
2016/0132 (COD)
4. 5. 2016
COM(2020)614 final
23. 9. 2020

Nový impuls pro evropskou demokracii
70.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o spotřebitelských úvěrech

COM(2021)347 final
2021/0171 (COD)
30. 6. 2021

71.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1025/2012 a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES

COM(2021)346 final
2021/0170 (COD)
30. 6. 2021

72.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo
rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování

COM(2021)93 final
2021/0050 (COD)
4. 3. 2021

73.

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

COM(2018)226 final
2018/0107 (COD) 18.
4. 2018

74.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v
trestních věcech

COM(2018)225 final
2018/0108 (COD) 18.
4. 2018

75.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy COM(2012)614 final
správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních
2012/0299 (COD)
14. 11. 2012

76.

Návrh SMĚRNICE RADY o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk COM(2008)426 final
nebo sexuální orientaci
2008/0140 (CNS)
2. 7. 2008
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Příloha IV: Návrhy, které budou staženy3

Č.

Odkazy

Název

Důvod stažení

Hospodářství ve prospěch lidí
1.

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

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Rady (EU, EURATOM) č. 1311/2013, Zastaralé, neboť nařízení Rady (EU, EURATOM) č.
kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020
1311/2013 o víceletém finančním rámci na období
2014–2020 již není od konce roku 2020 použitelné.

2.

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

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1017,
pokud jde o vytvoření nástroje na podporu solventnosti

Zastaralé v souvislosti s dohodou o víceletém
finančním rámci (2021–2027)/NextGenerationEU.

Zastaralé v souvislosti s dohodou o víceletém
finančním rámci (2021–2027)/NextGenerationEU.

Silnější Evropa ve světě
3.

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

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci

4.

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

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Zastaralé v souvislosti s dohodou o víceletém
(EU) 2017/1601 o zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a finančním rámci (2021–2027)/NextGenerationEU.
záručního fondu EFSD

5.

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

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění Zastaralé – obsah nahrazen COM(2020)220, kterým se
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.
Unie
1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

Podpora evropského způsobu života
6.

3

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

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk

Zastaralé – obsah nahrazen nařízením (EU, Euratom) č.
2020/2223, kterým se mění „nařízení o úřadu OLAF“
(EU, Euratom) č. 883/2013, přijatým v prosinci 2020.

Tento seznam obsahuje projednávané legislativní návrhy, které Komise hodlá během příštích šesti měsíců stáhnout.
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Příloha V: Seznam předpisů, které mají být zrušeny

Č.
1.

Oblast politiky
Energie

Název

Důvody pro zrušení

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 106/2008 ze Toto nařízení se týká dohody mezi EU a USA o označování štítkem Energy
dne 15. ledna 2008 o programu Společenství na označování energetické Star, jejíž platnost skončila v roce 2018.
účinnosti kancelářských přístrojů štítky
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