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Załącznik I: Nowe inicjatywy1
Nr

Inicjatywy

Cel polityki

Europejski Zielony Ład

1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (działanie
o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 2. kwartał 2022 r.)
b) Zintegrowana gospodarka wodna – zmienione wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych
(działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 192 TFUE, 3. kwartał 2021 r.)
c) Zmiana dyrektywy UE w sprawie jakości powietrza (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena
skutków, art. 192 TFUE, 3. kwartał 2022 r.)

1.

Pakiet „zero zanieczyszczeń”

a)

2.

Pakiet środków w dziedzinie klimatu

a)

3.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Inicjatywa dotycząca prawa do naprawy (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 3. kwartał
2022 r.)

4.

Pakiet dotyczący tworzyw sztucznych

a)

5.

Bioróżnorodność i strategia „Od pola do Zrównoważone stosowanie pestycydów – zmiana unijnych przepisów (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym
ocena skutków, art. 192 ust. 1 TFUE, 1. kwartał 2022 r.)
stołu”

Przegląd unijnych przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych (działanie o charakterze
ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 192 ust. 1 TFUE, 2. kwartał 2022 r.)
b) Unijne ramy zharmonizowanego pomiaru emisji sektora transportu i logistyki (działanie o charakterze
ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 91 i art. 100 ust. 2 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)
c) Przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków,
art. 192 ust. 1 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)
d) Certyfikacja usuwania dwutlenku węgla (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 192
ust. 1 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

Ramy polityki dotyczące biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych pochodzenia
biologicznego (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2022 r.)
b) Ograniczenia dotyczące mikrodrobin plastiku (działanie o charakterze nieustawodawczym, 4. kwartał 2022 r.)
c) Środki ograniczające uwalnianie mikrodrobin plastiku do środowiska (działanie o charakterze ustawodawczym,
w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

W niniejszym załączniku Komisja przedstawia dalsze informacje, o ile są one dostępne, na temat inicjatyw ujętych w programie jej prac, zgodnie z Porozumieniem
międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. Informacje podane w nawiasach obok każdej inicjatywy mają charakter jedynie orientacyjny i mogą ulec
zmianie w procesie przygotowawczym, szczególnie z uwagi na wynik procesu oceny skutków.
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Nr

Inicjatywy

Cel polityki

Europa na miarę ery cyfrowej
Europejski akt dotyczący cyberodporności (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 3. kwartał
2022 r.)

6.

. Cyberodporność

7.

Półprzewodniki

Europejski akt o mikroczipach (działanie o charakterze ustawodawczym lub nieustawodawczym, 2. kwartał 2022 r.)

8.

Bezpieczeństwo i obrona

Plan działania dotyczący technologii w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony (działanie o charakterze
nieustawodawczym, 1 kwartał 2022 r.)

9.

Innowacyjna i zrównoważona przestrzeń

a)

Stworzenie unijnego systemu globalnej bezpiecznej komunikacji satelitarnej (działanie o charakterze
ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 189 TFUE, 2. kwartał 2022 r.)
b) Strategia UE w dziedzinie zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej (działanie o charakterze
nieustawodawczym, 2. kwartał 2022 r.)
Zalecenie w sprawie poprawy oferty edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie umiejętności cyfrowych (działanie
o charakterze nieustawodawczym, 3. kwartał 2022 r.)
b) Zalecenie w sprawie czynników wspierających edukację cyfrową (działanie o charakterze nieustawodawczym, 3.
kwartał 2022 r.)

10. Cyfryzacja edukacji i umiejętności

a)

11. Jednolity rynek

Instrument nadzwyczajny jednolitego rynku (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, 1. kwartał
2022 r.)

12. . Multimodalna cyfrowa mobilność

Multimodalne cyfrowe usługi w zakresie mobilności (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków,
art. 91 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

Gospodarka służąca ludziom
13. Ochrona pracowników

Ochrona pracowników przez ryzykiem związanym z narażeniem na azbest w miejscu pracy (działanie o charakterze
ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 153 ust. 2 TFUE, 3. kwartał 2022 r.)

14. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do kapitału (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym
ocena skutków, art. 114 TFUE, 3. kwartał 2022 r.)

15. Płatności natychmiastowe

Inicjatywa w sprawie płatności natychmiastowych w UE (działanie o charakterze ustawodawczym lub
nieustawodawczym, 2. kwartał 2022 r.)

16. Pogłębienie unii rynków kapitałowych

Inicjatywa w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa materialnego dotyczącego postępowań
upadłościowych (działanie o charakterze ustawodawczym lub nieustawodawczym, 3. kwartał 2022 r.)

17. Sprawiedliwe opodatkowanie

Wniosek w sprawie wdrożenia globalnego porozumienia OECD dotyczącego ponownego przydziału praw do
opodatkowania (działanie o charakterze ustawodawczym, art. 115 TFUE)
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Nr

Inicjatywy

Cel polityki

18. Dochód minimalny

Zalecenie w sprawie dochodu minimalnego (działanie o charakterze nieustawodawczym, 3. kwartał 2022 r.)

19. Regiony najbardziej oddalone

Odnowione partnerstwo strategiczne
nieustawodawczym, 2. kwartał 2022 r.)

z regionami

najbardziej

oddalonymi

(działanie

o charakterze

Silniejsza pozycja Europy na świecie
20. Status blokujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie statusu blokującego (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena
skutków, 2. kwartał 2022 r.)

21. Międzynarodowe zobowiązania energetyczne

Nowa strategia dotycząca międzynarodowych zobowiązań energetycznych (działanie o charakterze
nieustawodawczym, 1. kwartał 2022 r.)

22. Międzynarodowe zarządzanie oceanami

Wspólny komunikat w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami (działanie o charakterze
nieustawodawczym, 2. kwartał 2022 r.)

23. Partnerstwo z krajami Zatoki Perskiej

Wspólny komunikat w sprawie partnerstwa z krajami Zatoki Perskiej (działanie o charakterze nieustawodawczym, 2.
kwartał 2022 r.)

Promowanie naszego europejskiego stylu życia
24. Europejska strategia w dziedzinie opieki

Europejska strategia w dziedzinie opieki – komunikat dotyczący europejskiej strategii w dziedzinie opieki, któremu
towarzyszą zmiana celów barcelońskich oraz wniosek w sprawie zalecenia Rady dotyczącego opieki
długoterminowej (działanie o charakterze nieustawodawczym, 3. kwartał 2022 r.)

25. Dane pasażera przekazywane przed podróżą

Zobowiązanie przewoźników do przekazywania danych pasażera przed podróżą (działanie o charakterze
ustawodawczym, w tym ocena skutków; 2. kwartał 2022 r.)

26. Wzajemny dostęp do informacji związanych
z bezpieczeństwem

Ramy wzajemnego dostępu do informacji związanych z bezpieczeństwem dla funkcjonariuszy pierwszej linii, między UE
a kluczowymi państwami trzecimi, w celu przeciwdziałania wspólnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa (działanie
o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków; 4 kwartał 2022 r.)

27. Badania przesiewowe w kierunku raka

Aktualizacja zalecenia Rady w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka (działanie o charakterze
nieustawodawczym, 3. kwartał 2022 r.)

28. Pakiet dotyczący edukacji

a) Europejska strategia na rzecz uniwersytetów (działanie o charakterze nieustawodawczym, 1. kwartał 2022 r.);
b) Budowanie mostów na rzecz skutecznej europejskiej współpracy w szkolnictwie wyższym (działanie o charakterze
nieustawodawczym, 1. kwartał 2022 r.)

Nowy impuls dla demokracji europejskiej
29. Wolność mediów

Europejski akt prawny o wolności mediów (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114
TFUE, 3. kwartał 2022 r.)
3

Nr

Cel polityki

Inicjatywy

30. Przekazywanie ścigania w sprawach karnych

Inicjatywa dotycząca przekazywania ścigania w sprawach karnych (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena
skutków, art. 82 ust. 1 TFUE, 3. kwartał 2022 r.)

31. Uznawanie rodzicielstwa między państwami
członkowskimi

Uznawanie rodzicielstwa między państwami członkowskimi (działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena
skutków, art. 81 3 TFUE, 3. kwartał 2022 r.)

32. Organy ds. równości

Wzmocnienie roli i niezależności organów ds. równości (działanie o charakterze ustawodawczym, art. 19 i 157 TFUE, 3.
kwartał 2022 r.)
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Załącznik II: Inicjatywy w ramach programu REFIT2

Tytuł

Nr

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmniejszenia obciążeń i uproszczenia)

Europejski Zielony Ład
oczyszczania W wyniku oceny dyrektywy stwierdzono, że niektóre obszary wymagają usprawnienia: poprawa zwalczania
pozostałych i nowych zanieczyszczeń oraz usprawnienie zarządzania tym sektorem, a jednocześnie lepsze powiązanie
go z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Uwzględnione zostaną także kwestie zdrowia publicznego (lepsze
zapobieganie pandemiom przez monitorowanie ścieków).
Szczególne wysiłki zostaną podjęte w celu usprawnienia monitoringu i sprawozdawczości (docelowo przechodząc na
sprawozdawczość półautomatyczną) Państwa członkowskie i podmioty prywatne lub publiczne zajmujące się ściekami
skorzystają na tej nowelizacji. Możliwe, że nałożony zostanie wymów większej przejrzystości, ponieważ uznaje się, że
jest to czynnik zachęcający do poprawy funkcjonowania sektora.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 192 TFUE, 2. kwartał 2022 r.).

1.

Zmiana dyrektywy dotyczącej
ścieków komunalnych

2.

Zmiana ograniczeń stosowania niebezpiecznych Nowelizacja wzmocni i uprości przepisy, aby lepiej chronić obywateli i środowisko przez niebezpiecznymi
substancji
w sprzęcie
elektrycznym chemikaliami, między innymi przez uwzględnienie przechodzenia na proces „jedna substancja – jedna ocena” oraz
zapewnienie większej przejrzystości, kiedy priorytetem są działania dotyczące chemikaliów, jak również przez
i elektronicznym
zachęcanie do innowacji w zakresie opracowywania bezpiecznych i zrównoważonych substancji alternatywnych, jak
podkreślono w Europejskim Zielonym Ładzie.
Zmiana będzie miała na celu ograniczenie obciążenia administracyjnego w odniesieniu do procesu zwolnień.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

2

W niniejszym załączniku przedstawiono najważniejsze zmiany, oceny i oceny adekwatności w ramach programu REFIT, które Komisja przeprowadzi w 2022 r.
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Tytuł

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmniejszenia obciążeń i uproszczenia)

3.

Inicjatywa „GreenData4All” – zmiana dyrektywy
ustanawiającej
infrastrukturę
informacji
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE)
oraz
dyrektywy
w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących
środowiska

Inicjatywa wynika z założeń europejskiej strategii w zakresie danych. Obejmuje zmianę dyrektywy ustanawiającej
infrastrukturę informacji przestrzennej w UE (INSPIRE) i dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska w następstwie oceny tych dyrektyw przeprowadzonej w 2021 r. Inicjatywa ma na celu
modernizację systemu regulacji stosownie do możliwości oferowanych przez technologie i innowacje, co ułatwi
unijnym organom publicznym, przedsiębiorstwom i obywatelom wspieranie przejścia na bardziej ekologiczną
i neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla gospodarkę, a także zmniejszy obciążenia administracyjne.
Oczekuje się, że obejmie usługi wykorzystujące dane wielokrotnego użytku na dużą skalę, tak aby wspomagać
gromadzenie, wymianę, przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych istotnych dla zapewnia zgodności z przepisami
w dziedzinie ochrony środowiska i priorytetowymi działaniami Europejskiego Zielonego Ładu. Inicjatywa ma na celu
usprawnienie sprawozdawczości oraz ograniczenie obciążeń przez lepsze wielokrotne wykorzystywanie istniejących
danych i automatyczne generowanie sprawozdań w drodze eksploracji danych i wywiadu gospodarczego.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 192 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

4.

Horyzontalny wniosek dotyczący ponownego Inicjatywa ma na celu powierzenie agencjom UE zadań związanych z prowadzeniem prac technicznych i naukowych
przekazania unijnym agencjom prac technicznych dotyczących chemikaliów, które obecnie są rozdzielone między różne podmioty (komitety naukowe, konsultantów,
służby Komisji), zgodnie z zasadą „jedna substancja – jedna ocena”.
i naukowych UE dotyczących chemikaliów
Wniosek ten ma ograniczyć obciążenia zainteresowanych stron, ponieważ prace techniczne i naukowe dotyczące
chemikaliów zostaną scentralizowane w agencjach UE. Wniosek ma też zmniejszyć obciążenia instytucji UE (Komisji
i agencji), ponieważ wykorzystanie do ocen bezpieczeństwa chemikaliów wiedzy eksperckiej agencji zamiast
komitetów ad hoc i konsultantów prowadzić będzie do synergii i przyrostu wydajności.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, art. 114 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

5.

Zmiana rozporządzenia w sprawie udostępniania Nowelizacja rozporządzenia (WE) 648/2004 ma zaradzić słabościom stwierdzonym w wyniku oceny i dostosować
wymogi regulacyjne dotyczące detergentów do ostatnich zmian i potrzeb społeczno-ekonomicznych. Stanowić będzie
i wprowadzania do obrotu detergentów
działanie następcze wynikające ze strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności.
Podczas oceny jako kluczowy problem wskazano, że pojęcia i definicje użyte w rozporządzeniu dotyczącym
detergentów mogą nie zawsze być zgodne i spójne ze znaczeniem, jakiego nabyły z czasem i w praktyce. Skutkuje to
brakiem jasności, czy niektóre produkty dostępne na rynku wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia czy też nie
(np. mikrobiologiczne produkty do czyszczenia).
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

Nr
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Nr

Tytuł

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmniejszenia obciążeń i uproszczenia)

6.

Zmiana
dyrektywy
w sprawie
pojazdów Nowelizacja przyczyni się do zastosowania w większym stopniu podejścia opartego na obiegu zamkniętym przez
wycofanych z eksploatacji oraz dyrektywy powiązanie kwestii projektowych z przetwarzaniem po wycofaniu z eksploatacji, uwzględnienie przepisów
dotyczących minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w przypadku niektórych części oraz
w sprawie homologacji pojazdów silnikowych
poprawę wydajności recyklingu. Połączenie dwóch dyrektyw w jeden instrument obejmujący cały cykl życia sektora
motoryzacyjnego zapewniłoby jasność prawa podmiotom gospodarczym i organom administracji publicznej,
w odróżnieniu od obecnej sytuacji podejścia fragmentarycznego: dyrektywą 2005/64/WE objęte są samochody
wprowadzane na rynek, natomiast dyrektywą 2000/53/WE – pojazdy wycofane z eksploatacji. Przejście na narzędzia
internetowej i wykorzystanie rozwiązań cyfrowych pomogłoby ograniczyć niepotrzebne obciążenia administracyjne,
zwłaszcza związane z obowiązkami sprawozdawczymi lub innymi procedurami, np. rejestracją i wyrejestrowaniem
pojazdów. W tym względzie zmiana dyrektywy będzie miała na celu poprawę operacyjnej wykonalności i wdrożenia
dyrektywy oraz optymalizację obciążeń administracyjnych przez lepsze wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i spójność
z innymi politykami i przepisami dotyczącymi tego sektora w oparciu o myślenie w kategoriach cyklu życia produktu.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 lub 192 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

7.

Zmiana
prawodawstwa
dotyczącego
wprowadzania do obrotu nasion i innych
materiałów przeznaczonych do reprodukcji roślin
oraz leśnego materiału rozmnożeniowego

Inicjatywa ma na celu nowelizację przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do reprodukcji roślin i leśnego
materiału rozmnożeniowego, aby dostosować je do celów politycznych Europejskiego Zielonego Ładu oraz jego
strategii „Od pola do stołu”, strategii na rzecz bioróżnorodności, strategii na rzecz przystosowania do zmiany klimatu,
europejskiej strategii cyfryzacji oraz nowej strategii leśnej UE. Ma na celu usunięcie barier na rynku wewnętrznym
oraz wspieranie rozwoju technicznego, tworzenia zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu systemów rolnożywnościowych i lasów oraz zachowania bioróżnorodności i zasobów genetycznych roślin i lasów. Inicjatywa usprawni
procedury i ograniczy obciążenie właściwych organów i unijnej branży materiałów przeznaczonych do reprodukcji
roślin.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 43 ust. 2, art. 114 i art. 192 ust. 1 TFUE, 4.
kwartał 2022 r.)

Europa na miarę ery cyfrowej
8.

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyłączeń
grupowych
dotyczących
porozumień
wertykalnych
oraz
wytycznych
w sprawie
ograniczeń wertykalnych

Inicjatywa ma na celu zmianę przepisów dotyczących umów między stronami działającymi na różnych poziomach tego
samego gospodarczego łańcucha dostaw celem zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw zgodnie z regułami konkurencji.
Przyczyni się do ograniczenia obciążeń przez zapewnienie zainteresowanym stronom aktualnych wytycznych na rzecz
otoczenia biznesowego przekształconego w szczególności przez rosnący handel elektroniczny.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, art. 103 TFUE i rozporządzenie 19/65/EWG, 2 kwartał 2022 r.)
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Nr

Tytuł

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmniejszenia obciążeń i uproszczenia)

9.

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyłączeń Celem inicjatywy jest zmiana rozporządzeń Komisji w sprawie wyłączeń grupowych w dziedzinie badań i rozwoju
grupowych
dotyczących
porozumień oraz porozumień specjalizacyjnych i towarzyszących im wytycznych horyzontalnych. Zmiana ma na celu zapewnienie,
horyzontalnych oraz wytycznych horyzontalnych aby przedsiębiorstwa miały jasne wytyczne wskazujące, jakie horyzontalne porozumienia kooperacyjne mogą zawierać
bez ryzyka naruszenia przepisów prawa konkurencji. Ma też na celu uproszczenie nadzoru administracyjnego nad
horyzontalnymi porozumieniami kooperacyjnymi sprawowanego przez Komisję, krajowe organy ochrony konkurencji
i sądy krajowe.
(Działanie o charakterze nieustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 103 TFUE i rozporządzenie 19/65/EWG, 4.
kwartał 2022 r.)

10.

Zmiana niektórych kwestii proceduralnych Inicjatywa ma na celu usprawnienie unijnych procedur kontroli łączenia przedsiębiorstw bez wpływu na skuteczność
związanych z unijnym mechanizmem kontroli egzekwowania przepisów. Celem jest zwiększenie efektywności unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw
i ograniczenie związanych z tym obciążeń w sprawach, które najprawdopodobniej nie spowodują problemów
połączeń przedsiębiorstw
w zakresie konkurencji, oraz umożliwienie Komisji przeznaczenia większych zasobów na sprawy, w których
wymagane jest bardziej szczegółowe dochodzenie. W tym celu w inicjatywie przeanalizowane zostaną warianty
dalszego uproszczenia tego procesu zarówno w uproszczonych, jak i, w miarę możliwości, w nieuproszczonych
sprawach dotyczących łączenia przedsiębiorstw.
(Działanie o charakterze nieustawodawczym, w tym ocena skutków, rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 oraz
obwieszczenie Komisji w sprawie procedury uproszczonej, 2. kwartał 2022 r.)

11.

Zmiana obwieszczenia w sprawie definicji rynku

Inicjatywa ma na celu zapewnienie, aby obwieszczenie zawierało aktualne wytyczne dotyczące zasad i najlepszych
praktyk w zakresie definicji rynku, które Komisja stosuje w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i łączenia
przedsiębiorstw, w tym uwzględniające najnowsze zmiany metodyki i rozwój sytuacji rynkowej, na przykład
w związku z cyfryzacją gospodarki.
Zaktualizowane obwieszczenie ograniczy obciążenia dla przedsiębiorstw, ponieważ zwiększy pewność prawa
i zapewni więcej aktualnych wytycznych dotyczących podejścia Komisji do definicji rynku, w tym w obszarach
nieobjętych obecnym obwieszczeniem, takich jak rynki cyfrowe. W przypadku braku lub nieaktualnych wytycznych
przedsiębiorstwa musiałyby – w sprawach dotyczących zarówno łączenia przedsiębiorstw, jak i ochrony konkurencji –
poświęcić dodatkowe zasoby wewnętrzne na analizę dużej liczby decyzji Komisji, orzeczeń sądowych i literatury
fachowej w odniesieniu do definicji rynku, aby stwierdzić, w jaki sposób najprawdopodobniej Komisja zdefiniuje dany
rynek lub rynki i jakie elementy weźmie pod uwagę. Zaktualizowane obwieszczenie dodatkowo ograniczy obciążenia
i zwiększy korzyści dla Komisji i organów ochrony konkurencji państw członkowskich, ponieważ zmniejszy potrzebę
wyjaśnienia podstawowych zasad definicji rynku w przypadku stosowania unijnego prawa konkurencji oraz zapewni
źródło odniesienia dla organów ochrony konkurencji państw członkowskich, które nie mają własnych wytycznych
dotyczących definicji rynku podczas stosowania prawa krajowego (w stosownych przypadkach).
(Działanie o charakterze nieustawodawczym, 4. kwartał 2022 r.)
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Nr

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmniejszenia obciążeń i uproszczenia)

Tytuł
rządów

UE Inicjatywa obejmie ewaluację obecnych europejskich ramy interoperacyjności i ocenę ich przydatności w ustanawianiu
interoperacyjnych cyfrowych usług użyteczności publicznej. Zakłada także dopracowanie wniosku w sprawie strategii
rządów UE dotyczącej interoperacyjności, zapowiedzianego w komunikacie Komisji „Kształtowanie cyfrowej
przyszłości Europy”. Celem jest ustanowienie wspólnego zarządzania interoperacyjnością, aby zapewnić koordynację
transgraniczna, wesprzeć innowacje sektora publicznego oraz określić minimalne wspólne specyfikacje bezpiecznych
i ponadgranicznych usług i przepływów danych sektora publicznego. Wniosek:
Ustanowi wspólne zarządzanie interoperacyjnością z państwami członkowskimi, które będą miały mandat do
kierowania rozwojem interoperacyjności między administracjami publicznymi UE.
 Zapewni, aby propozycje polityczne UE były interoperacyjne, gotowe pod względem cyfryzacji oraz od początku
zaprojektowane tak, by były interoperacyjne i sprzyjały synergiom w odniesieniu do ich wdrażania.
Określi minimalne wspólne otwarte specyfikacje i standardy dotyczące interoperacyjności do celów wdrażania polityk
i programów UE.
 Będzie wspierać i promować rozwijanie i ponowne wykorzystanie przez administracje publiczne w całej UE
wspólnych, otwartych, ukierunkowanych na człowieka rozwiązań i specyfikacji w zakresie interoperacyjności.
 Wzmocni innowacyjność i współpracę międzynarodową w drodze wzajemnego uczenia się i współpracy
w administracjach publicznych.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114, 172, 188 lub 197 TFUE, 2. kwartał 2022 r.)

12.

Wniosek w sprawie strategii
dotyczącej interoperacyjności

13.

Zmiana wytycznych w sprawie pomocy państwa Celem inicjatywy jest zmiana zasad pomocy państwa mających zastosowanie do sektora sieci szerokopasmowych, aby
zaktualizować je zgodnie z rozwojem technologicznym i społeczno-ekonomicznym oraz uwzględnić nowe cele UE
dla sieci szerokopasmowych
w zakresie łączności, a także inne niedawne zmiany polityki. W komunikacie z 2020 r. pt. „Kształtowanie cyfrowej
przyszłości Europy” uznano połączenie gigabitowe za najbardziej fundamentalny element transformacji cyfrowej,
niezbędny do wykorzystania potencjału cyfrowego rozwoju Europy. Potwierdzają to ostatnie wnioski Komisji
w komunikacie w sprawie cyfrowego kompasu na 2030 r. Komisja odnotowuje szybko rosnący popyt na wydajność
sieci oraz konieczność zapewnienia zrównoważonych inwestycji w sieci zdolne do zaoferowania gigabitowych
prędkości w celu zaspokojenia potrzeb europejskiej gospodarki opartej na danych po 2025 r. Pandemia COVID-19
uwypukliła krytyczne znaczenie sieci szerokopasmowych dla ludzi, przedsiębiorstw i instytucji publicznych, a także
dla odbudowy po kryzysie i wspierania odporności UE.
Ukierunkowana modyfikacja obecnych zasad jest konieczna, aby dostosować ramy pomocy państwa mające
zastosowanie do sektora sieci szerokopasmowych do rozwoju technologicznego, społeczno-ekonomicznego
i politycznego.
(Działanie o charakterze nieustawodawczym, 2. kwartał 2022 r.)

14.

Zmiana dyrektywy w sprawie wzorów

Planowana zmiana dyrektywy w sprawie wzorów i rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych następuje po
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Nr

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmniejszenia obciążeń i uproszczenia)

Tytuł

15.

Zmiana rozporządzenia
wspólnotowych

16.

Zmiana przepisów dotyczących
świadectwa ochronnego

w sprawie

wzorów ocenie obowiązującego prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony wzorów. Nowelizacja ma na celu dostosowanie ram
prawnych do epoki cyfrowej oraz zwiększenie pewności i przewidywalności prawa na korzyść poszczególnych
twórców, sektorów intensywnie korzystające ze wzorów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest także
ustanowienie równych warunków działania, poprawa efektywności i ograniczenie kosztów, a przez to ułatwienie
dostępu do ochrony wzorów.
Uproszczenie procedur i ograniczenie obciążeń administracyjnych (w tym opłat) należą do głównych celów reformy.
Usprawnienie procedur i zwiększenie interoperacyjności systemów ochrony w UE w drodze dalszej harmonizacji
będzie prowadzić do ograniczenie kosztów i obciążeń administracyjnych, zarówno dla korzystających z ochrony
wzorów, jak i dla administracji publicznych.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 2. kwartał 2022 r.).

dodatkowego Choć unijne prawodawstwo dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC) jest odpowiednie do założonych
celów, to jego fragmentacja (SPC są administrowane i egzekwowane na poziomie krajowym) ogranicza jego
skuteczność i efektywność. Stworzenie ujednoliconej procedury przyznawania SPC oraz jednolitego SPC wzmocniłoby
jednolity rynek produktów leczniczych i chemikaliów rolniczych oraz dostosowałoby SPC do potrzeb dwojakiej
transformacji – zielonej i cyfrowej.
Prowadzić będzie do znacznego ograniczenia kosztów lub obciążeń oraz zwiększenia pewności prawa dla
wnioskujących o SPC, w tym MŚP i start-upów, ponieważ dostępny będzie scentralizowany mechanizm przyznawania
SPC jako alternatywa dla obecnych 27 krajowych procedur SPC. Nowy wniosek może zastąpić lub zmienić obecnie
obowiązujące rozporządzenie w sprawie SPC dla produktów leczniczych i środków ochrony roślin.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 i 118 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

10

Tytuł

Nr

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmniejszenia obciążeń i uproszczenia)

Gospodarka służąca ludziom
17.

Zmiana ram legislacyjnych europejskiej statystyki Statystyki dotyczące liczby i innych cech demograficznych ludności, a także wskaźników społecznych, dotyczących
zatrudnienia, warunków mieszkaniowych, wykształcenia i migracji są potrzebne, aby umożliwić Unii wypełnianie
dotyczącej ludności
powierzonych jej zadań. Aby zapewnić jakość, kompletność i wiarygodność tych statystyk konieczna jest zmieniona,
nowoczesna i kompleksowa podstawa prawna. Inicjatywa ma na celu opracowanie zmienionych ram prawnych
statystyki ludnościowej w oparciu o standardy międzynarodowe, łącząc w jedną podstawę prawną obecne roczne
statystyki demograficzne i dotyczące migracji oraz gromadzone co dziesięć lat dane statystyczne ze spisów ludności
i mieszkań, a także dane regionalne i georeferencyjne dotyczące ludności, które są obecnie objęte odrębnymi
rozporządzeniami.
Celem zmienionej pojedynczej podstawy prawnej statystyki ludnościowej jest ograniczenie obciążenia
administracyjnego organów państw członkowskich (głównie krajowych urzędów statystycznych) przez promowanie
stosowania zharmonizowanych i odpowiednich definicji statystycznych we wszystkich obszarach statystyki
ludnościowej oraz przez unikanie powielania prac w powiązanych obszarach. Inicjatywa ułatwi organom państw
członkowskich zwiększone korzystanie ze źródeł danych administracyjnych do celów zestawiania statystyk
ludnościowych. Podejście to będzie bardziej opłacalne, a z czasem ograniczy obciążenia pod względem zasobów
organów państw członkowskich, umożliwiając jednocześnie częstsze i bardziej szczegółowe tworzenie statystyk w celu
zaspokojenia potrzeb użytkowników. Zastąpienie lub zmiana obowiązujących obecnie przepisów (dwa rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady zostaną uchylone, a jedno zmienione) i ich połączenie w jedno rozporządzenie
ramowe spowoduje uproszczenie unijnego prawodawstwa.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 338 ust. 1 TFUE, 2. kwartał 2022 r.)

18.

Zmiana dyrektywy w sprawie przyznawania
uprawnień
maszynistom
prowadzącym
lokomotywy i pociągi
w obrębie
systemu
kolejowego Wspólnoty

Z oceny dyrektywy 2007/59/WE wynika, że istnieje znaczne pole do uproszczenia i dalszego usprawnienia
skuteczności dyrektywy. Istotnie, niektóre z jej przepisów są nieaktualne, język czasem niejasny, a zakres stosowania
może wymagać dostosowania.
Zmiana przyniesie także dalszą poprawę mobilności maszynistów między przedsiębiorstwami, a także między
państwami członkowskimi. Podział odpowiedzialności i zadań między podmiotami zaangażowanymi w system
przyznawania uprawnień zostanie zmieniony, aby ograniczyć obciążenia administracyjne wszystkich tych podmiotów.
Jeżeli chodzi o wartość dodaną, zmiana dyrektywy zwiększy skuteczność ogólnounijnego systemu przyznawania
uprawnień przez stworzenie prawdziwie zharmonizowanych ram. Zapewni to większą jasność państwom
członkowskim i zainteresowanym podmiotom oraz ograniczy dublowanie kosztów i wysiłków.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 91 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

11

Nr

Tytuł

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmniejszenia obciążeń i uproszczenia)
Unijny kodeks celny znajduje się w obliczu sytuacji, do których nie był przeznaczony, w szczególności handlu
elektronicznego. Zmiana unijnych przepisów prawa celnego będzie miała na celu poprawę kontroli handlu
elektronicznego z korzyścią dla podatników (pobór ceł i podatków) i obywateli (ochrona przez produktami
niespełniającymi wymogów). Ułatwi egzekwowanie przepisów przez organy krajowe i poprawi równe warunki
działania dla podmiotów gospodarczych, w szczególności z pomocą nowych elementów, takich jak platformy.
W innych obszarach nowelizacja przewiduje lepszy podział zadań i usprawnienie wymiany informacji będzie organami
celnymi i organami sektorowymi, tak aby organy celne i Komisja mogły wykorzystywać więcej danych
elektronicznych systemów celnych do poprawy skuteczności swoich kontroli ryzyka finansowego i niefinansowego, co
ograniczy obciążenia podmiotów gospodarczych. W jeszcze innych obszarach przewiduje się pewne uproszczenia dla
zainteresowanych podmiotów gospodarczych.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 33, 114 i 207 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

19.

Zmiana unijnych przepisów prawa celnego

20.

Podatek VAT w epoce cyfrowej: zmiana Inicjatywa ma na celu unowocześnienie obecnych przepisów w dziedzinie VAT przy uwzględnieniu możliwości
dyrektywy VAT i rozporządzenia Rady w sprawie oferowanych przez technologie cyfrowe. W planie działania Komisji na rzecz sprawiedliwego i prostego
opodatkowania podkreślono potrzebę zastanowienia się nad tym, w jaki sposób organy podatkowe mogą
współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT
wykorzystywać technologię do zwalczania oszustw podatkowych i zapewniania korzyści przedsiębiorstwom, a także
nad tym, czy obecne przepisy dotyczące VAT są dostosowane do prowadzenia działalności gospodarczej w epoce
cyfrowej. W planie działania w rozdziale „VAT w epoce cyfrowej” zapowiedziano wniosek ustawodawczy na 2022 r.,
obejmujący: 1) obowiązki w zakresie sprawozdawczości dotyczącej VAT i fakturowanie elektroniczne; 2)
opodatkowanie podatkiem VAT podmiotów gospodarki opartej na platformach cyfrowych; 3) jednolita rejestracja VAT
w UE. Pakiet ten zgodnie z oczekiwaniami ma zharmonizować i wspierać dostawy transgraniczne na jednolitym rynku,
a także przyczynić się do poprawy poboru podatków, a przez to zapewnić trwałe dochody podatkowe podczas
odbudowy po COVID-19.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 113 TFUE, 3. kwartał 2022 r.)

Promowanie naszego europejskiego stylu życia
21.

Zmiana prawodawstwa farmaceutycznego

Zmiana ogólnych ram prawnych w dziedzinie produktów leczniczych ma na celu zapewnienie dostępu do dobrej
jakości, bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków w UE. Celem jest też wspieranie innowacji, w tym
w obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych (m.in. przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych) oraz
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, a jednocześnie dostosowanie z uwzględnieniem rozwoju naukowego
i technologicznego oraz ograniczenie w miarę możliwości obciążeń regulacyjnych. W oparciu o doświadczenia
z pandemii COVID-19 nowelizacja wspierać będzie system farmaceutyczny, który wytrzyma próbę czasu i będzie
odporny na kryzysy.
Inicjatywa uprości prawodawstwo i stworzy efektywne otoczenie regulacyjne, między innymi przez ograniczenie
obciążenia administracyjnego oraz cyfryzację procesów i procedur, co powinno mieć pozytywny wpływ na organy
regulacyjne i przedsiębiorstwa.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 i 168 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)
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Nr
22.

Tytuł
Zmiana prawodawstwa dotyczącego leków dla
dzieci i leków na choroby rzadkie,

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmniejszenia obciążeń i uproszczenia)
Inicjatywa ma zaradzić słabościom w funkcjonowaniu obowiązujących ram, wykrytym podczas niedawnej oceny
rozporządzeń dotyczących leków stosowanych w leczeniu chorób rzadkich i leków dla dzieci. Celem inicjatywy jest
wsparcie rozwoju produktów leczniczych w obszarach wysoce niezaspokojonych potrzeb pacjentów i zapewnienie
szybkiego dostępu tych leków. Inicjatywa zapewni też, by prawodawstwo dotrzymywało kroku rozwojowi
technologicznemu i naukowemu. Usprawni także i uprości obecne procedury.
Celem inicjatywy będzie uproszczenie i usprawnienie procedur związanych z oceną i dopuszczeniem do obrotu leków
stosowanych w leczeniu chorób rzadkich i leków dla dzieci, a przez to ograniczenie obciążeń, zarówno dla
przedsiębiorstw, jak i organów regulacyjnych.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 i 168 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

Nowy impuls dla demokracji europejskiej
23.

Zmiana dorobku prawnego w dziedzinie praw
ofiar

Kontynuacja prac nad prawami ofiar powinna mieć kompleksowy charakter i skupiać się na bardziej skutecznym
dostępie ofiar do przysługujących im praw, w tym prawa do odszkodowania, oraz na zapewnieniu lepszego dostępu do
wymiaru sprawiedliwości dla ofiar wszystkich przestępstw, w tym dla ofiar przemocy ze względu na płeć. Po
przeprowadzeniu oceny dyrektywy o prawach ofiar możliwe, że zaproponowana zostanie zmiana tej dyrektywy lub
inny instrument legislacyjny, przed końcem 2022 r. Możliwa zmiana dyrektywy o prawach ofiar powinna być
postrzegana nie tylko w kontekście ofiar przemocy ze względu na płeć, ale w odniesieniu do ofiar wszystkich
przestępstw. Rozważania w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy o prawach ofiar będą bardziej jasne po ocenie
dyrektywy i trwających dyskusjach z zainteresowanymi stronami, w tym dyskusjach prowadzonych w ramach obecnej
i kolejnych prezydencji oraz za pośrednictwem platformy praw ofiar.
Możliwa zmiana miałaby na celu poprawę dostępu ofiar do wymiaru sprawiedliwości. W szczególności ewentualna
zmiana obejmowałaby dodatkowe przepisy wzmacniające ochronę fizyczną ofiar przez określenie minimalnych
standardów w zakresie wydawania i funkcjonowania nakazów ochrony, w tym zakazów zbliżania się. Inny dodatkowy
przepis mógłby obejmować wzmocnienie praw ofiar do informacji na temat dostępnych kompensat od państwa.
Przedtem jednak należy wyjaśnić i zdecydować, czy zmiana dyrektywy o prawach ofiar byłaby konieczna i czy byłaby
najbardziej proporcjonalnym instrumentem do osiągnięcia celu, jakim jest wzmocnienie ochrony fizycznej ofiar i ich
praw do informacji na temat dostępnych odszkodowań.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 82 ust. 2 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)
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Nr

Tytuł

Cel/potencjał uproszczenia (krótkie wyjaśnienie celu zmniejszenia obciążeń i uproszczenia)

24.

Zmiana dyrektywy w sprawie imprez
turystycznych – dostosowanie do kontekstu
COVID-19

Zgodnie z zapowiedzią w Nowym programie na rzecz konsumentów z 2020 r. i w sprawozdaniu ze stosowania
dyrektywy w sprawie imprez turystycznych z 2021 r. Komisja oceni, czy dyrektywa zapewnia solidną i kompleksową
ochronę konsumentów w każdej sytuacji, w tym ochronę na wypadek niewypłacalności i ochronę w świetle
doświadczeń z pandemii COVID-19. W ocenie uwzględnione zostaną istotne działania strategii na rzecz
zrównoważonej i inteligentnej mobilności. W kontekście tej oceny Komisja może wystąpić z wnioskiem o zmianę
dyrektywy pod koniec roku 2022 r.
W ramach tej nowelizacji Komisja rozważy też możliwość uproszczenia lub usprawnienia przepisów i definicji
dotyczących powiązanych usług turystycznych oraz ich odróżnienia od imprez turystycznych, aby ułatwić branży,
konsumentom i organom egzekwowania prawa stwierdzenie, które przepisy mają zastosowanie do danej kombinacji
usług. Zbada możliwość uproszczenia wymagań w zakresie informacji przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego
poziomu ochrony konsumentów oraz możliwość wyjaśnienia niektórych innych przepisów (np. dotyczących
dobrowolnych bonów) i dalszego uspójnienia dyrektywy w sprawie imprez turystycznych z rozporządzeniami
dotyczącymi praw pasażerów.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 114 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

25.

Zmiana dyrektywy w sprawie praw jazdy

Komisja dokona zmiany obowiązującej dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, aby poprawić bezpieczeństwo
ruchu drogowego i ułatwić swobodne przemieszczanie się. Nowa inicjatywa uwzględni nowe wyzwania dla
mobilności, w szczególności w dziedzinie technologii cyfrowych, i przyczyni się do realizacji celów Unii określonych
w strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności z 2020 r.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 91 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)

26.

Zmiana dyrektywy w sprawie ułatwień w zakresie
transgranicznej wymiany informacji dotyczących
przestępstw lub wykroczeń przeciwko
bezpieczeństwu ruchu drogowego

Zmiana dyrektywy (UE) 2015/413 pomogłaby państwom członkowskim w lepszym dochodzeniu przestępstw lub
wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego popełnionych przez kierowców nierezydentów oraz
w skuteczniejszym egzekwowaniu kar za te przestępstwa lub wykroczenia, przez usprawnienie procedur wzajemnej
pomocy i uznawania, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowelizacja ma na celu ograniczenie
obciążenia administracyjnego przez uproszczenie i cyfryzację procedur (np. usprawnienie elektronicznej wymiany
informacji). Zmiana wzmocniłaby też równe traktowanie europejskich kierowców, bez względu na państwo, w którym
zarejestrowany jest ich pojazd. Przyczyniłaby się również do lepszej ochrony praw podstawowych domniemanych
sprawców.
(Działanie o charakterze ustawodawczym, w tym ocena skutków, art. 91 TFUE, 4. kwartał 2022 r.)
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Załącznik III: Priorytetowe wnioski oczekujące na przyjęcie

Pełny tytuł

Nr

Sygnatura dokumentu

Europejski Zielony Ład
1.

Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby COM(2021)571 final
uprawnień, które mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 2021/0202 (COD)
14.07.2021
cieplarnianych do 2030 r.

2.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny

3.

Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do COM(2021)567 final
powiadamiania o kompensacji w ramach globalnego środka rynkowego dla operatorów statków powietrznych z siedzibą w Unii
2021/0204 (COD)
14.07.2021

4.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na
granicach z uwzględnieniem emisji CO2

COM(2021)564 final
2021/0214 (COD)
14.07.2021

5.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów
energetycznych i energii elektrycznej (wersja przekształcona)

COM(2021)563 final
2021/0213 (CNS)
14.07.2021

6.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie stosowania paliw odnawialnych COM(2021)562 final
i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmieniające dyrektywę 2009/16/WE
2021/0210 (COD)
14.07.2021

7.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla
zrównoważonego transportu lotniczego

8.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych COM(2021)559 final
i uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE
2021/0223 (COD)
14.07.2021

9.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) COM(2021)557 final
2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/0218 (COD)
w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylającej dyrektywę Rady (UE) 2015/652
14.07.2021

COM(2021)568 final
2021/0206 (COD)
14.07.2021

COM(2021)561 final
2021/0205 (COD)
14.07.2021
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10.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/631 COM(2021)556 final
w odniesieniu do wzmocnienia norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych zgodnie 2021/0197 (COD)
z ambitniejszymi celami klimatycznymi Unii
14.07.2021

11.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/842 w sprawie COM(2021)555 final
wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na 2021/0200 (COD)
rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego
14.07.2021

12.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/841 COM(2021)554 final
w odniesieniu do zakresu stosowania, uproszczenia przepisów dotyczących zgodności, określenia celów państw członkowskich na 2030 r. 2021/0201 (COD)
i zobowiązania do zbiorowego osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2035 r. w sektorze użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa oraz 14.07.2021
rozporządzenie (UE) 2018/1999 w odniesieniu do poprawy monitorowania, sprawozdawczości, śledzenia postępów i przeglądu

13.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do wkładu COM(2021)552 final
lotnictwa w unijny cel redukcji emisji w całej gospodarce i odpowiednio wdrażająca globalny środek rynkowy
2021/0207 (COD)
14.07.2021

14.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system COM(2021)551 final
handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii, decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności 2021/0211 (COD)
rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i rozporządzenie (UE) 2015/757
14.07.2021

15.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej COM(2020)824 final
infrastruktury energetycznej i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 347/2013 (zmiana rozporządzenia TEN-E)
2020/0360 (COD)
15.12.2020

16.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1139 COM(2020)577 final
w odniesieniu do zdolności Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego do działania jako organ weryfikujący skuteczność działania 2020/0264 (COD)
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
22.09.2020

17.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 COM(2018)368 final
oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenie Parlamentu 2018/0193 (COD)
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 w odniesieniu do kontroli rybołówstwa
30.05.2018

18.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni COM(2013)410 final
powietrznej (wersja przekształcona)
2013/0186 (COD)
11.06.2013
COM(2020)579 final
22.09.2020
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19.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 COM(2013)130 final
ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego 2013/0072 (COD)
opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą 13.03.2013
powietrzną pasażerów i ich bagażu

20.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start COM(2011)827 final
lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej
2011/0391 (COD)
1.12.2011

Europa na miarę ery cyfrowej
21.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2014/53/UE w sprawie harmonizacji COM(2021)547 final
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych
2021/0291(COD)
23.09.2021

22.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 910/2014 COM(2021)281 final
w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości cyfrowej
2021/0136 (COD)
3.06.2021

23.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek COM(2021)223 final
wewnętrzny
2021/0114 (COD)
5.05.2021

24.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące
sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii

COM(2021)206 final
2021/0106 (COD)
21.04.2021

25.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produktów maszynowych

COM(2021)202 final
2021/0105 (COD)
21.04.2021

26.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”

COM(2021)87 final
2021/0048 (NLE)
23.02.2021

27.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków COM(2020)842 final
w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych)
2020/0374 (COD)
15.12.2020

28.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt COM(2020)825 final
o usługach cyfrowych) i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE
2020/0361 (COD)
15.12.2020
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29.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu COM(2020)823 final
cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148
2020/0359 (COD)
16.12.2020

30.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiego zarządzania danymi (akt COM(2020)767 final
w sprawie zarządzania danymi)
2020/0340 (COD)
25.11.2020

31.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywy 2006/43/WE, 2009/65/WE,
2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 oraz UE/2016/2341.

32.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora COM(2020)595 final
finansowego oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE) nr 909/2014
2020/0266 (COD)
24.09.2020

33.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie systemu pilotażowego dla infrastruktur rynku COM(2020)594 final
opartych na technologii rozproszonego rejestru
2020/0267 (COD)
24.09.2020

34.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmieniającego COM(2020)593 final
dyrektywę (UE) 2019/1937
2020/0265 (COD)
24.09.2020

35.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 COM(2019)208 final
w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich 2019/0101 (COD)
i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów
14.06.2019

36.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony COM(2017)10 final
danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności 2017/0003 (COD)
elektronicznej)
10.01.2017

COM(2020)596 final
2020/0268 (COD)
24.09.2020

Gospodarka służąca ludziom
37.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE w odniesieniu do COM(2021)581 final
proporcjonalności, jakości nadzoru, sprawozdawczości, środków gwarancji długoterminowych, narzędzi makroostrożnościowych, ryzyka dla 2021/0295 (COD)
zrównoważonego rozwoju, nadzoru nad grupą i nadzorem transgranicznym
22.09.2021

38.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań COM(2021)582 final
naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz zmieniającej 2021/096 (COD)
dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2009/138/WE, (UE) 2017/1132 oraz rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 648/2012
22.09.2021
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39.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych
i uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012

40.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie COM(2021)423 final
powinny wprowadzić, mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2021/0250 (COD)
oraz uchylającej dyrektywę (UE) 2015/849
20.07.2021

41.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie informacji towarzyszących transferom COM(2021)422 final
środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów (wersja przekształcona)
2021/0241 (COD)
20.07.2021

42.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu COM(2021)421 final
Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010
2021/0240 (COD)
22.07.2021

43.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu COM(2021)420 final
finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
2021/0239 (COD)
20.07.2021

44.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskich zielonych obligacji

45.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, COM(2021)189 final
dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego 2021/0104 (COD)
rozwoju
21.04.2021

46.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii COM(2020)682 final
Europejskiej
2020/0310 (COD)
28.10.2020

47.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego unijne środowisko jednego okienka
w dziedzinie ceł i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013

48.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców COM(2018)135 final
kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia
2018/0063A (COD)
2018/0063B (COD)
14.03.2018

COM(2021)579 final
2021/0297 (COD)
22.09.2021

COM(2021)391 final
2021/0191 (COD)
6.07.2021

COM(2020)673 final
2020/0306 (COD)
28.10.2020
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49.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 COM(2016)815 final
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia 2016/0397 (COD)
(WE) nr 883/2004
14.12.2016

50.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu COM(2015)586 final
ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów
2015/0270 (COD)
24.11.2015

Silniejsza pozycja Europy na świecie
51.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do COM(2012)124 final
rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług 2012/0060 (COD)
do rynków zamówień publicznych państw trzecich
21.03.2012

Promowanie naszego europejskiego stylu życia
52.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie ram środków zapewniających dostawy medycznych środków przeciwdziałania
mających znaczenie w sytuacjach kryzysowych w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii

53.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie ustanowienia i funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania w celu COM(2021)278 final
2021/0140 (CNS)
weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1053/2013
2.06.2021

54.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/816 COM(2021)96 final
ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych 2021/0046 (COD)
wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji 2.03.2021
z rejestrów karnych i rozporządzenie (UE) 2019/818 w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze
współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 do celów
wprowadzenia kontroli przesiewowej obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych

55.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie odporności podmiotów krytycznych

56.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 COM(2020)796 final
w odniesieniu do współpracy Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzania danych osobowych przez Europol w celu wspierania postępowań 2020/0349 (COD)
przygotowawczych oraz roli Europolu w zakresie badań naukowych i innowacji
9.12.2020

57.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1862 COM(2020)791 final
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy 2020/0350 (COD)
wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w odniesieniu do wprowadzania wpisów przez Europol
9.12.2020

COM(2021)577 final
2021/0294 (NLE)
16.09.2021

COM(2020)829 final
2020/0365 (COD)
16.12.2020
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58.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń COM(2020)727 final
zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE
2020/0322 (COD)
11.11.2020

59.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 COM(2020)726 final
ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
2020/0320 (COD)
11.11.2020

60.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków COM(2020)725 final
w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów 2020/0321 (COD)
medycznych
11.11.2020

61.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY mającego na celu zaradzenie sytuacjom związanym COM(2020)613 final
2020/0277 (COD)
z kryzysem i siłą wyższą w dziedzinie migracji i azylu
23.09.2020

62.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzającego sprawdzanie obywateli państw
trzecich na granicach zewnętrznych oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/817

63.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zarządzania azylem i migracjami oraz COM(2020)610 final
zmieniającego dyrektywę Rady (WE) 2003/109 i proponowane rozporządzenie (UE) XXX/XXX [Fundusz Azylu i Migracji]
2020/0279 (COD)
23.09.2020

64.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez COM(2018)634 final
państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona)
2018/0329 (COD)
12.09.2018

65.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego COM(2016)468 final
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014
2016/0225 (COD)
13.07.2016

66.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się
o ochronę międzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 2013/32/UE

COM(2020)612 final
2020/0278 (COD)
23.09.2020

COM(2016)467 final
2016/0224 (COD)
13.07.2016
COM(2020)611 final
23.09.2020
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67.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli COM(2016)466 final
państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób 2016/0223 (COD)
kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE 13.07.2016
z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

68.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób
ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona)

COM(2016)465 final
2016/0222 (COD)
13.07.2016

69.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do
porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów
i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego
w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy
ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)

COM(2016)272 final
2016/0132 (COD)
4.05.2016
COM(2020)614 final
23.09.2020

Nowy impuls dla demokracji europejskiej
70.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie kredytów konsumenckich

71.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, COM(2021)346 final
zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 2021/0170 (COD)
2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
30.06.2021

72.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości COM(2021)93 final
wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości 2021/0050 (COD)
wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania
4.03.2021

73.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej zharmonizowane przepisy dotyczące
mianowania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych

74.

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów COM(2018)225 final
dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego 2018/0108 (COD)
elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych
18.04.2018

75.

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów COM(2012)614 final
niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków
2012/0299 (COD)
14.11.2012

COM(2021)347 final
2021/0171 (COD)
30.06.2021

COM(2018)226 final
2018/0107 (COD)
18.04.2018
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76.

Pełny tytuł
Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną

Sygnatura dokumentu
COM(2008)426 final
2008/0140 (CNS)
2.07.2008
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Załącznik IV: Wnioski do wycofania3

Nr

Tytuł

Sygnatura
dokumentu

Przyczyny wycofania

Gospodarka służąca ludziom
1.

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

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie Rady Nieaktualny, ponieważ rozporządzenie Rady (UE,
(UE, EURATOM) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014– EURATOM) nr 1311/2013 określające wieloletnie
2020
ramy finansowe na lata 2014–2020 nie ma już
zastosowania od końca 2020 r.

2.

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

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Nieaktualny w kontekście umowy wieloletnie ramy
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu finansowe (2021-2027)/NextGenerationEU
wsparcia wypłacalności

Silniejsza pozycja Europy na świecie

3

3.

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

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Nieaktualny w kontekście umowy wieloletnie ramy
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące finansowe (2021-2027)/NextGenerationEU
pomocy humanitarnej

4.

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

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Nieaktualny w kontekście umowy wieloletnie ramy
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1601 w sprawie ustanowienia Europejskiego finansowe (2021-2027)/NextGenerationEU
Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), gwarancji EFZR i funduszu
gwarancyjnego EFZR

5.

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

Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej Nieaktualny – treść zastąpiona COM(2020) 220
decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego zmieniającym decyzję Parlamentu Europejskiego
Mechanizmu Ochrony Ludności
i Rady
nr 1313/2013/UE
w sprawie
Unijnego
Mechanizmu Ochrony Ludności

Poniżej przedstawiono wykaz wniosków ustawodawczych, które Komisja zamierza wycofać w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.
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Promowanie naszego europejskiego stylu życia
6.

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

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Nieaktualny – treść zastąpiona rozporządzeniem (UE,
zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do powołania Euratom) 2020/2223 zmieniającym rozporządzenie
kontrolera gwarancji proceduralnych
w sprawie OLAF (UE, Euratom) nr 883/2013,
przyjętym w grudniu 2020 r.
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Załącznik V: Wykaz aktów, których uchylenie jest przewidziane

Nr
1.

Obszar
polityki
Energia

Tytuł

Powód uchylenia

ROZPORZĄDZENIE
(WE)
NR
106/2008
PARLAMENTU Rozporządzenie odnosi się do umowy UE–USA w sprawie programu
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie znakowania ENERGY STAR, która wygasła w 2018 r.
wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń
biurowych
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