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I priedas. Naujos iniciatyvos1
Nr.

Iniciatyvos

Politikos tikslas

Europos žaliasis kursas

1

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo persvarstymas (teisėkūros procedūra
priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2022 m. II ketv.)
b) Integruota vandentvarka – persvarstyti paviršinio ir požeminio vandens teršalų sąrašai (teisėkūros procedūra
priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 192 straipsnis, 2021 m. III ketvirtis)
c) ES aplinkos oro kokybės teisės akto persvarstymas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio
vertinimą, SESV 192 straipsnis, 2022 m. III ketv.)

1.

Nulinės taršos dokumentų rinkinys

a)

2.

Klimato priemonių dokumentų rinkinys

a)

3.

Žiedinė ekonomika

Iniciatyva dėl teisės į remontą (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, 2022 m. III ketv.)

4.

Plastikų dokumentų rinkinys

a)

5.

Biologinės įvairovės strategija ir strategija Taususis pesticidų naudojimas. ES taisyklių persvarstymas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio
vertinimą, SESV 192 straipsnio 1 dalis, 2022 m. I ketv.)
„Nuo ūkio iki stalo“

ES taisyklių dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų persvarstymas (teisėkūros procedūra priimamas aktas,
įskaitant poveikio vertinimą, SESV 192 straipsnio 1 dalis, 2022 m. II ketv.)
b) ES transporto ir logistikos sektoriuose išmetamo teršalų kiekio suderinto matavimo sistema (teisėkūros
procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 91 straipsnis ir 100 straipsnio 2 dalis, 2022 m.
IV ketv.)
c) Sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartų persvarstymas (teisėkūros procedūra priimamas
aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 192 straipsnio 1 dalis, 2022 m. IV ketv.)
d) Anglies dioksido absorbavimo sertifikatas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą,
SESV 192 straipsnio 1 dalis, 2022 m. IV ketv.)

Biologinių, biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikų politikos sistema (ne teisėkūros procedūra priimamas
aktas, 2022 m. II ketv.)
b) Mikroplastikams taikomas ribojimas (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. IV ketv.)
c) Mikroplastikų išleidimo į aplinką mažinimo priemonės (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio
vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2022 m. IV ketv.)

Vadovaudamasi Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros, Komisija šiame priede pateikia papildomą turimą informaciją apie savo darbo programoje numatytas
iniciatyvas. Ši informacija pateikiama skliausteliuose prie kiekvienos iniciatyvos. Ji yra tik orientacinė ir vykstant parengiamajam procesui gali keistis, visų pirma priklausomai
nuo poveikio vertinimo proceso rezultatų.
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Nr.

Iniciatyvos

Politikos tikslas

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa
6.

Europos kibernetinio atsparumo aktas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, 2022 m.
III ketv.)

. Kibernetinis atsparumas

7.

Puslaidininkiai

Europos lustų aktas (teisėkūros arba ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. II ketv.)

8.

Saugumas ir gynyba

Saugumo ir gynybos technologijų veiksmų gairės (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. I ketv.)

9.

Novatoriškas ir tvarus kosmosas

a)

10. Skaitmeninis švietimas
įgūdžių ugdymas

ir

ES kosminės pasaulinės saugios komunikacijos sistemos sukūrimas (teisėkūros procedūra priimamas aktas,
įskaitant poveikio vertinimą, SESV 189 straipsnis, 2022 m. II ketv.)
b) ES kosmoso eismo valdymo strategija (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. II ketv.)
Rekomendacija dėl skaitmeninių įgūdžių ugdymo švietimo ir mokymo srityje gerinimo (ne teisėkūros procedūra
priimamas aktas, 2022 m. III ketv.)
b) Rekomendacija dėl skaitmeninio švietimo skatinimo veiksnių (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m.
III ketv.)

skaitmeninių a)

11. Bendroji rinka

Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonė (teisėkūros procedūra priimamas aktas,
įskaitant poveikio vertinimą, 2022 m. I ketv.)

12. . Skaitmeninis daugiarūšis judumas

Skaitmeninio daugiarūšio judumo paslaugos (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV
91 straipsnis, 2022 m. IV ketv.)

Žmonėms tarnaujanti ekonomika
13. Darbuotojų apsauga

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant
poveikio vertinimą, SESV 153 straipsnio 2 dalis, 2022 m. III ketv.)

14. Mažosios ir vidutinės įmonės

Palankesnių sąlygų gauti kapitalo sudarymas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (teisėkūros procedūra priimamas
aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2022 m. III ketv.)

15. Momentiniai mokėjimai

Iniciatyva dėl momentinių mokėjimų ES (teisėkūros procedūra priimamas aktas arba ne teisėkūros procedūra priimamas
aktas, 2022 m. II ketv.)

16. Kapitalo rinkų sąjungos stiprinimas

Iniciatyva dėl tam tikrų materialinės teisės aspektų, susijusių su nemokumo bylomis, suderinimo (teisėkūros
procedūra priimamas aktas arba ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. III ketv.)

17. Sąžiningas apmokestinimas

Pasiūlymas dėl EBPO visuotinio susitarimo dėl apmokestinimo teisių perskirstymo įgyvendinimo (teisėkūros
procedūra priimamas aktas, SESV 115 straipsnis)

18. Minimalios pajamos

Rekomendacija dėl minimalių pajamų (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. III ketv.)

19. Atokiausi regionai

Atnaujinta strateginė partnerystė su atokiausiais regionais (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. II ketv.)
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Nr.

Politikos tikslas

Iniciatyvos

Pasaulyje stipresnė Europa
20. Blokavimo statutas

Blokavimo statuto reglamento dalinis keitimas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą,
2022 m. II ketv.)

21. Tarptautinis bendradarbiavimas energetikos
srityje

Nauja tarptautinio bendradarbiavimo energetikos srityje strategija (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m.
I ketv.)

22. Tarptautinis vandenynų valdymas

Bendras komunikatas dėl tarptautinio vandenynų valdymo (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. II ketv.)

23. Partnerystė su Persijos įlankos valstybėmis

Bendras komunikatas dėl partnerystės su Persijos įlankos valstybėmis (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas,
2022 m. II ketv.)

Europinės gyvensenos propagavimas
24. Europos priežiūros strategija

Europos priežiūros strategija. Komunikatas dėl Europos priežiūros strategijos, prie kurio pridedama Barselonos
tikslų peržiūra ir pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl ilgalaikės priežiūros (ne teisėkūros procedūra
priimamas aktas, 2022 m. III ketv.)

25. Išankstinė informacija apie keleivius

Vežėjų pareiga iš anksto perduoti informaciją apie keleivius (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio
vertinimą, 2022 m. II ketv.)

26. Abipusė prieiga prie su saugumu susijusios
informacijos

ES ir pagrindinių trečiųjų šalių pirminės grandies pareigūnų abipusės prieigos prie su saugumu susijusios
informacijos siekiant kovoti su bendromis grėsmėmis saugumui sistema (teisėkūros procedūra priimamas aktas,
įskaitant poveikio vertinimą, 2022 m. IV ketv.)

27. Vėžio atrankinė patikra

Rekomendacijos dėl vėžio atrankinės patikros atnaujinimas (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m.
III ketv.)

28. Švietimo priemonių rinkinys

a) Europos universitetų strategija (ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. I ketv.)
b) Europos aukštojo mokslo įstaigų ryšių užmezgimas siekiant veiksmingai bendradarbiauti (ne teisėkūros
procedūra priimamas aktas, 2022 m. I ketv.)

Naujas postūmis Europos demokratijai
29. Žiniasklaidos laisvė

Europos žiniasklaidos laisvės aktas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114
straipsnis, 2022 m. III ketv.)

30. Baudžiamojo proceso perdavimas

Iniciatyva dėl baudžiamojo proceso perdavimo (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą,
SESV 82 straipsnio 1 dalis, 2022 m. III ketv.)

31. Vaiko kilmės tarpusavio pripažinimas
valstybėse narėse

Vaiko kilmės tarpusavio pripažinimas valstybėse narėse (teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio
vertinimą, SESV 81 straipsnio 3 dalis, 2022 m. III ketv.)
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Nr.

Politikos tikslas

32. Lygybės įstaigos

Iniciatyvos
Lygybės įstaigų vaidmens ir nepriklausomumo stiprinimas (teisėkūros procedūra priimamas aktas, SESV 19 ir 157
straipsniai, 2022 m. III ketv.)
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II priedas. REFIT iniciatyvos2

Pavadinimas

Supaprastinimo tikslas / galimybės (trumpas naštos sumažinimo ir supaprastinimo tikslo paaiškinimas)

1.

Miesto nuotekų valymo direktyvos persvarstymas

Įvertinus direktyvą buvo nustatytos kelios tobulintinos sritys – reikia geriau tvarkyti likusią ir naują taršą ir gerinti
sektoriaus valdymą geriau susiejant jį su Europos žaliojo kurso tikslais. Taip pat bus atsižvelgta į visuomenės sveikatos
klausimus (geriau užkertamas kelias pandemijoms stebint nuotekas).
Ypač daug pastangų bus dedama siekiant pagerinti stebėseną ir ataskaitų teikimą (bus pereita prie pusiau automatinio
ataskaitų teikimo). Šis palengvinimas bus naudingas valstybėms narėms ir nuotekų tvarkymo subjektams (privatiems ar
viešiems). Gali prireikti daugiau pastangų, kad būtų užtikrintas skaidrumas, nes, manoma, kad tai yra svarbus
sektoriaus veiklos rezultatų gerinimo veiksnys.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 192 straipsnis, 2022 m. II ketv.)

2.

Persvarstymas. Pavojingų medžiagų naudojimo Atlikus persvarstymą bus patobulinti ir supaprastinti teisės aktai, kad piliečiai ir aplinka būtų geriau apsaugoti nuo
pavojingų cheminių medžiagų, inter alia, atsižvelgiant į perėjimą prie proceso „viena medžiaga – vienas vertinimas“ ir
elektronikoje apribojimas
užtikrinant didesnį skaidrumą, kai pirmenybė teikiama cheminių medžiagų tvarkymo veiksmams, taip pat skatinant
inovacijas, kuriomis siekiama kurti saugias ir tvarias alternatyvas, kaip pabrėžta Europos žaliajame kurse.
Atliekant persvarstymą bus siekiama sumažinti su išimčių procesu susijusią administracinę naštą.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2022 m. IV ketv.)

3.

Iniciatyva „GreenData4All“. Europos bendrijos
erdvinės informacijos infrastruktūros (INSPIRE)
direktyvos ir Visuomenės galimybės susipažinti su
informacija
apie
aplinką
direktyvos
persvarstymas

Nr.
Europos žaliasis kursas

2

Ši iniciatyva grindžiama Europos duomenų strategija. Ją sudaro direktyvos, kuria sukuriama ES erdvinės informacijos
infrastruktūra (INSPIRE), ir Visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką direktyvos pervarstymas,
atlikus jų vertinimą 2021 m. Iniciatyva padės modernizuoti duomenų taisykles atsižvelgiant į technologines ir inovacijų
galimybes, kad ES valdžios institucijoms, įmonėms ir piliečiams būtų lengviau pereiti prie žalesnės ir anglies dioksido
neišskiriančios ekonomikos ir kad sumažėtų administracinė našta. Kad būtų lengviau rinkti, tvarkyti ir analizuoti
didelius duomenų kiekius, svarbius siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos teisės aktų ir atsižvelgiama į
Europos žaliojo kurso prioritetus, numatoma plačiu mastu diegti kartotinio duomenų naudojimo paslaugas. Iniciatyva
siekiama supaprastinti ataskaitų teikimą ir sumažinti naštą geriau pakartotinai naudojant turimus duomenis,
automatiškai rengiant ataskaitas pasitelkiant duomenų gavybą ir verslo žvalgybą.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 192 straipsnis, 2022 m. IV ketv.)

Šiame priede nurodomos svarbiausi 2022 m. Komisijos atliksimi REFIT persvarstymai, vertinimai ir tinkamumo patikros.
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Nr.

Pavadinimas

Supaprastinimo tikslas / galimybės (trumpas naštos sumažinimo ir supaprastinimo tikslo paaiškinimas)

4.

Horizontalusis pasiūlymas ES techninį ir mokslinį Iniciatyva siekiama racionalizuoti ES agentūrų pareigas atlikti mokslinį ir techninį darbą cheminių medžiagų srityje,
darbą cheminių medžiagų srityje perskirti ES kurį šiuo metu atlieka skirtingi veikėjai (moksliniai komitetai, konsultantai, Komisijos tarnybos), taikant principą
„viena medžiaga – vienas vertinimas“.
agentūroms
Šiuo pasiūlymu bus sumažinta suinteresuotųjų subjektų našta, nes ES agentūrų atliekamas mokslinis ir techninis darbas
cheminių medžiagų srityje bus centralizuotas. Pasiūlymu taip pat bus sumažinta ES institucijų (Komisijos ir agentūrų)
našta, nes naudojantis agentūrų cheminių medžiagų saugos vertinimo žiniomis, o ne ad hoc komitetų ir konsultantų
paslaugomis, bus pasiekta sinergija ir padidintas veiksmingumas.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, SESV 114 straipsnis, 2022 m. IV ketv.)

5.

Reglamento dėl ploviklių tiekimo ir pateikimo Persvarstant Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 bus pašalinti vertinimo metu nustatyti trūkumai, o plovikliams taikomi
reguliavimo reikalavimai bus pritaikyti prie naujausių pokyčių ir socialinių bei ekonominių poreikių. Šis persvarstymas
rinkai persvarstymas
bus paremtas ES cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti.
Pagrindinė vertinimo metu nustatyta problema – Ploviklių reglamente vartojamos sąvokos ir apibrėžtys ne visada
atitinka reikšmę, kurią jos ilgainiui įgijo praktikoje, ir su ja dera. Todėl trūksta aiškumo, ar tam tikri rinkoje esantys
produktai patenka į reglamento taikymo sritį, ar ne (pvz., mikrobinės valymo priemonės).
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2022 m. IV ketv.)

6.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių Atliekant persvarstymą bus skatinamas žiediškumo principo taikymas, susiejant projektavimo klausimus su tvarkymu
direktyvos ir Direktyvos dėl motorinių transporto eksploatavimo ciklo pabaigoje, apsvarstant galimybę priimti privalomo tam tikrų medžiagų, įeinančių į komponentų
sudėtį, kiekio perdirbimo taisykles ir didinant perdirbimo efektyvumą. Sujungus abi direktyvas į vieną priemonę,
priemonių tipo patvirtinimo persvarstymas
apimančią visą automobilių eksploatavimo ciklą, ekonominės veiklos vykdytojams ir administracijoms būtų suteiktas
teisinis aiškumas, palyginti su dabartine padėtimi, kuriai būdinga fragmentacija: rinkoje pateikiamiems automobiliams
taikoma Direktyva 2005/64/EB, o eksploatuoti netinkamiems automobiliams taikoma Direktyva 2000/53/EB. Perėjimas
prie internetinių priemonių ir skaitmeninių sprendimų naudojimas padėtų sumažinti administracinę naštą, kurios galima
išvengti, visų pirma susijusią su ataskaitų teikimo prievolėmis ar kitomis procedūromis, pvz., transporto priemonių
(iš)registravimu ir pranešimo sistemomis. Taigi, persvarstant direktyvą bus siekiama pagerinti jos praktinį
įgyvendinamumą ir įgyvendinimą, taip pat optimizuoti administracinę naštą geriau naudojant skaitmeninius sprendimus
ir užtikrinant suderinamumą su kitų sektorių politika ir teisės aktais, grindžiamais eksploatavimo ciklo metodu.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114 ir (arba) 192 straipsniai, 2022 m.
IV ketv.).
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Nr.
7.

Pavadinimas

Supaprastinimo tikslas / galimybės (trumpas naštos sumažinimo ir supaprastinimo tikslo paaiškinimas)

Teisės aktų dėl prekybos sėklomis ir kitų augalų Šia iniciatyva siekiama persvarstyti augalų ir miško dauginamosios medžiagos teisės aktus siekiant juos suderinti su
bei miško dauginamąja medžiaga teisės aktų politiniais Europos žaliojo kurso ir jo strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, biologinės įvairovės, ES prisitaikymo prie
klimato kaitos, Europos skaitmeninės strategijos ir naujos ES miškų strategijos tikslais. Ja siekiama šalinti vidaus
persvarstymas
rinkos kliūtis ir remti techninę plėtrą, tvarių ir klimato kaitos poveikiui atsparių žemės ūkio maisto produktų sistemų ir
miškų kūrimą, biologinės įvairovės ir augalų bei miškų genetinių išteklių išsaugojimą. Iniciatyva bus supaprastintos
kompetentingoms institucijoms ir ES augalų dauginamosios medžiagos pramonei nustatytos procedūros ir sumažinta
joms tenkanti našta.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 43 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnis ir 192
straipsnio 1 dalis, 2022 m. IV ketv.)

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa
8.

Vertikaliųjų susitarimų bendrosios išimties Šia iniciatyva siekiama persvarstyti šalių, veikiančių skirtinguose tos pačios ekonominės tiekimo grandinės lygmenyse,
susitarimų taisykles, siekiant patenkinti verslo poreikius pagal konkurencijos taisykles. Tai padės sumažinti naštą, nes
reglamento ir vertikaliųjų gairių persvarstymas
suinteresuotiesiems subjektams bus pateiktos naujausios gairės dėl verslo aplinkos, pertvarkytos visų pirma dėl
elektroninės prekybos augimo.
(Ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 103 straipsnis ir Reglamentas
19/65/EEB, 2022 m. II ketv.)

9.

Horizontaliojo bendrosios išimties reglamento ir Šia iniciatyva siekiama persvarstyti Komisijos bendrosios išimties reglamentus dėl mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros bei specializacijos susitarimų ir prie jų pridedamas horizontaliąsias gaires. Persvarstymo tikslas – užtikrinti, kad
horizontaliųjų gairių persvarstymas
bendrovės turėtų aiškias gaires dėl to, kokius horizontaliuosius bendradarbiavimo susitarimus jos gali sudaryti
nerizikuodamos pažeisti konkurencijos teisės. Be to, siekiama supaprastinti Komisijos, nacionalinių konkurencijos
institucijų ir nacionalinių teismų vykdomą horizontaliųjų bendradarbiavimo susitarimų administracinę priežiūrą.
(Ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 103 straipsnis ir Reglamentas
19/65/EEB, 2022 m. IV ketv.)

10.

Tam tikrų ES susijungimų kontrolės procedūrinių Šia iniciatyva siekiama patobulinti ES susijungimų kontrolės procedūras, nesumažinant vykdymo užtikrinimo
veiksmingumo. Tikslas – padidinti ES susijungimų kontrolės veiksmingumą ir sumažinti naštą tais atvejais, kai vargu
aspektų persvarstymas
ar gali kilti konkurencijos problemų, ir leisti Komisijai skirti daugiau išteklių tais atvejais, kai reikalingas išsamus
tyrimas. Šiuo tikslu, vykdant iniciatyvą, bus nagrinėjamos galimybės dar labiau supaprastinti procesą tiek
supaprastintų, tiek, kai įmanoma, nesupaprastintų susijungimų atvejais.
(Ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2004 ir
Komisijos pranešimas dėl supaprastintos procedūros, 2022 m. II ketv.)

7

Nr.

Supaprastinimo tikslas / galimybės (trumpas naštos sumažinimo ir supaprastinimo tikslo paaiškinimas)

Pavadinimas

11.

Pranešimo dėl rinkos apibrėžimo persvarstymas

12.

Pasiūlymas
strategijos

dėl

ES

vyriausybių

Iniciatyva siekiama užtikrinti, kad pranešime būtų pateiktos naujausios gairės dėl rinkos apibrėžimo principų ir
geriausios praktikos, kuriuos Komisija taiko antimonopolinėse ir susijungimo bylose, be kita ko, dėl naujausių
metodikos ir rinkos pokyčių, pavyzdžiui, susijusių su ekonomikos skaitmeninimu.
Atnaujinus pranešimą sumažės įmonėms tenkanti našta, nes padidės teisinis tikrumas ir bus pateiktos naujesnės gairės
dėl Komisijos požiūrio į rinkos apibrėžimą, be kita ko, į dabartinį pranešimą neįtrauktose srityse, pavyzdžiui,
skaitmeninėse rinkose. Jei gairės nebūtų pateiktos arba atnaujintos, bendrovės, spręsdamos susijungimo ir
antimonopolinius klausimus, turėtų skirti papildomų vidaus išteklių daugybei Komisijos sprendimų, teismo sprendimų
ir veikalų, susijusių su rinkos apibrėžimu, analizuoti, kad nustatytų, kaip Komisija veikiausiai apibrėžtų atitinkamą (-as)
rinką (-as) ir į kokius elementus ji atsižvelgtų. Atnaujinus pranešimą bus dar labiau sumažinta našta ir padidinta nauda
Komisijai ir valstybių narių konkurencijos institucijoms, nes sumažės poreikis aiškinti pagrindinius rinkos apibrėžimo
principus, kai jos taiko ES konkurencijos teisę, ir bus pateikta orientacinė priemonė valstybių narių konkurencijos
institucijoms, kurios taiko nacionalinę teisę, bet neturi savo rinkos apibrėžimo gairių (jei taikoma).
(Ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. IV ketv.)

sąveikumo Vykdant šią iniciatyvą bus įvertinta dabartinė Europos sąveikumo sistema ir jos parama kuriant sąveikias skaitmenines
viešąsias paslaugas. Taip pat bus parengtas pasiūlymas dėl ES vyriausybių sąveikumo strategijos, paskelbtas Komisijos
komunikate „Europos skaitmeninės ateities kūrimas“. Tikslas – nustatyti bendrą ES lygmens sąveikumo valdymą, kad
būtų užtikrintas tarpvalstybinis koordinavimas, remiamos viešojo sektoriaus inovacijos ir nustatytos būtiniausios
bendros saugių tarpvalstybinių viešojo sektoriaus duomenų srautų ir paslaugų specifikacijos. Vykdant šią strategiją bus:
 nustatytas bendras sąveikumo valdymas su valstybėmis narėmis, kurioms bus suteikti įgaliojimai

vadovauti ES viešojo administravimo institucijų sąveikumo plėtojimui.
 Užtikrinta, kad ES politikos pasiūlymai būtų sąveikūs, parengti skaitmeniniu formatu ir taip, kad būtų sąveikūs nuo
pat pradžių, ir kad būtų skatinama jų įgyvendinimo sinergija.
 nustatytos ES politikos ir programų įgyvendinimo būtiniausios bendros atviros sąveikumo

specifikacijos ir standartai.
 Remiamas ir skatinamas visoje ES viešojo administravimo institucijų vykdomas bendrų atvirų į žmogų orientuotų
sąveikumo sprendimų ir specifikacijų kūrimas ir pakartotinis naudojimas.
 Diegiama daugiau inovacijų ir stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas viešojo administravimo institucijoms
mokantis vienoms iš kitų ir bendradarbiaujant.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114, 172, 188 straipsniai ir (arba) 197
straipsnis, 2022 m. II ketv.)
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Nr.

Pavadinimas

Supaprastinimo tikslas / galimybės (trumpas naštos sumažinimo ir supaprastinimo tikslo paaiškinimas)

13.

Valstybės pagalbos plačiajuosčio ryšio tinklams Iniciatyvos tikslas – persvarstyti plačiajuosčio ryšio sektoriui taikomas valstybės pagalbos taisykles, kad jos būtų
atnaujintos atsižvelgiant į technologijų ir socialinius bei ekonominius pokyčius ir į naujus ES junglumo tikslus, taip pat
gairių persvarstymas
į kitus naujausius politikos pokyčius. 2020 m. komunikate „Europos skaitmeninės ateities formavimas“ gigabitinis
junglumas laikomas viena svarbiausių skaitmeninės transformacijos sudėtinių dalių, kuri yra gyvybiškai svarbi siekiant
išnaudoti Europos skaitmeninio augimo potencialą. Tai patvirtina naujausios Komisijos pastabos, pateiktos komunikate
„2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis“. Jame pripažįstami sparčiai kintantys tinklo pajėgumų poreikiai ir poreikis
užtikrinti tvarias investicijas į tinklus, galinčius užtikrinti gigabitinę spartą, reikalingą Europos duomenų ekonomikai po
2025 m. Per COVID-19 pandemiją paaiškėjo itin svarbus plačiajuosčio ryšio tinklų vaidmuo žmonėms, įmonėms ir
viešosioms institucijoms, taip pat atsigavimui po krizės ir ES atsparumo didinimui.
Dabartines taisykles būtina pakeisti tikslingai, kad plačiajuosčio ryšio sektoriui taikoma valstybės pagalbos sistema
būtų suderinta su technologijų, socialiniais ekonominiais ir politikos pokyčiais.
(Ne teisėkūros procedūra priimamas aktas, 2022 m. II ketv.)

14.

Dizaino direktyvos persvarstymas

15.

Bendrijos dizaino reglamento persvarstymas

16.

Teisės aktų dėl papildomos apsaugos liudijimų Nors ES teisės aktai dėl papildomos apsaugos liudijimų (PAL) atitinka paskirtį, jų susiskaidymas (PAL
administruojami ir vykdomi nacionaliniu lygmeniu) mažina veiksmingumą ir efektyvumą. Sukūrus bendrą PAL
persvarstymas
išdavimo procedūrą ir bendrą PAL, būtų sustiprinta bendroji vaistų ir agrocheminių medžiagų rinka ir užtikrinta, kad
PAL būtų tinkami dvejopai skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai remti.
Tai labai sumažins išlaidas ir (arba) naštą ir padidins teisinį tikrumą PAL prašytojams, įskaitant MVĮ ir startuolius, nes
centralizuotu išdavimo mechanizmu bus galima naudotis kaip alternatyva dabartinėms 27 nacionalinėms PAL
procedūroms. Naujasis (-ieji) pasiūlymas (-ai) gali pakeisti ir (arba) iš dalies keisti dabartinius reglamentus dėl PAL
išdavimo vaistams ir augalų apsaugos produktams.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114 ir 118 straipsniai, 2022 m. IV ketv.).

Numatomas Dizaino direktyvos ir Bendrijos dizaino reglamento persvarstymas atliekamas įvertinus dabartinius ES
teisės aktus dėl dizaino apsaugos. Persvarstymo tikslas – užtikrinti, kad sistema atitiktų skaitmeninio amžiaus poreikius,
ir padidinti teisinį tikrumą bei nuspėjamumą, reikalingą atskiriems dizaineriams, dizainui imlioms pramonės šakoms ir
mažosioms bei vidutinėms įmonėms. Taip pat bus siekiama sudaryti vienodas sąlygas, padidinti veiksmingumą ir
sumažinti sąnaudas, taip sudarant palankesnes sąlygas naudotis dizaino apsauga.
Vienas iš pagrindinių reformos tikslų – supaprastinti procedūras ir sumažinti administracinę naštą (įskaitant mokėtinus
mokesčius). Tolesnio derinimo priemonėmis racionalizuojant procedūras ir didinant apsaugos sistemų sąveikumą ES,
sumažės tiek dizaino apsaugos naudotojų, tiek viešojo administravimo institucijų sąnaudos ir administracinė našta.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2022 m. II ketv.)
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Nr.

Pavadinimas

Supaprastinimo tikslas / galimybės (trumpas naštos sumažinimo ir supaprastinimo tikslo paaiškinimas)

Žmonėms tarnaujanti ekonomika
17.

Europos demografinės statistikos teisės aktų Statistika apie gyventojų skaičių ir demografinę, socialinę, užimtumo, būsto, švietimo ir migracijos padėtį reikalinga
tam, kad Sąjunga galėtų vykdyti jai pavestas užduotis. Šiai statistikai reikalingas persvarstytas, modernus ir išsamus
sistemos persvarstymas
teisinis pagrindas, kad būtų užtikrinta jos kokybė, išsamumas ir patikimumas. Šia iniciatyva siekiama sukurti
tarptautiniais standartais grindžiamą persvarstytą demografinės statistikos teisinę sistemą, į vieną teisinį pagrindą
įtraukiant esamą metinę demografinę ir migracijos statistiką ir kas dešimt metų renkamą gyventojų ir būstų surašymo
statistiką, taip pat regioninius ir georeferencinius gyventojų duomenis, kuriems šiuo metu taikomi atskiri reglamentai.
Bendros demografinės statistikos teisinės bazės persvarstymo tikslas – sumažinti valstybių narių administracijoms
(daugiausia nacionalinėms statistikos institucijoms) tenkančią administracinę naštą skatinant visose demografinės
statistikos srityse naudoti suderintas ir aktualias statistines apibrėžtis ir visose susijusiose srityse vengiant darbo
dubliavimo. Iniciatyva padės valstybių narių administracijoms, rengiant demografinius statistinius duomenis, vis
dažniau naudotis administracinių duomenų šaltiniais. Šis metodas bus ekonomiškai efektyvesnis ir ilgainiui sumažins
valstybių narių administracijų išteklius eikvojančią naštą, be to, bus galima dažniau rengti išsamesnius statistinius
duomenis naudotojų poreikiams tenkinti. ES teisės aktai bus supaprastinti, vienu pagrindų reglamentu pakeitus arba iš
dalies pakeitus galiojančius atitinkamus teisės aktus (du Tarybos ir Europos Parlamento reglamentai bus panaikinti, o
vienas – iš dalies pakeistas).
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 338 straipsnio 1 dalis, 2022 m. II ketv.)

18.

Direktyvos dėl traukinių mašinistų, valdančių
lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje
Bendrijos
teritorijoje,
sertifikavimo
persvarstymas

Įvertinus Direktyvą 2007/59/EB paaiškėjo, kad yra daug galimybių direktyvą supaprastinti ir toliau didinti jos
veiksmingumą. Iš tiesų kai kurios jos nuostatos pasenusios, formuluotės kartais dviprasmiškos, o jos taikymo sritis
galėtų būti patikslinta.
Atlikus persvarstymą taip pat būtų pagerintas traukinių mašinistų judumas tarp įmonių ir tarp valstybių narių. Siekiant
sumažinti visų sertifikavimo schemoje dalyvaujančių subjektų administracinę naštą, bus persvarstytos sertifikavimo
schemoje dalyvaujančių subjektų pareigos ir užduočių paskirstymas. Kalbant apie pridėtinę vertę, direktyvos
persvarstymas padės padidinti visos ES sertifikavimo sistemos veiksmingumą, nes bus sukurta iš tiesų suderinta
sistema. Tai suteiks daugiau aiškumo valstybėms narėms ir susijusiems suinteresuotiesiems subjektams ir sumažins
išlaidų ir pastangų dubliavimąsi.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 91 straipsnis, 2022 m. IV ketv.)

10

Nr.

Pavadinimas

Supaprastinimo tikslas / galimybės (trumpas naštos sumažinimo ir supaprastinimo tikslo paaiškinimas)
Taikant Sąjungos muitinės kodeksą pasitaiko situacijų, kurioms jis nebuvo parengtas – visų pirma e. prekybos srityje.
Sąjungos muitų teisės aktų persvarstymu bus siekiama pagerinti e. prekybos kontrolę, kad ji būtų naudinga mokesčių
mokėtojams (muitų ir mokesčių surinkimas) ir piliečiams (apsauga nuo reikalavimų neatitinkančių produktų). Tai padės
nacionalinėms institucijoms atlikti vykdymo užtikrinimo užduotis ir užtikrins vienodas sąlygas ekonominės veiklos
vykdytojams, visų pirma padedant naujiems subjektams, pavyzdžiui, platformoms. Atliekant persvarstymą kitose
srityse bus numatyta geriau paskirstyti užduotis ir geriau keistis informacija tarp muitinių ir sektorių institucijų, kad
muitinės ir Komisija galėtų naudoti daugiau elektroninių muitinės duomenų ir padidintų finansinės ir nefinansinės
rizikos kontrolės veiksmingumą ir taip sumažintų ekonominės veiklos vykdytojams tenkančią naštą. Dar kitose srityse
bus numatyti ekonominės veiklos vykdytojams skirti tam tikri supaprastinimai.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 33, 114 ir 207 straipsniai, 2022 m.
IV ketv.)

19.

Sąjungos muitų teisės aktų peržiūra

20.

PVM skaitmeniniame amžiuje. PVM direktyvos ir Šia iniciatyva siekiama modernizuoti dabartines PVM taisykles, atsižvelgiant į skaitmeninių technologijų teikiamas
Tarybos
reglamento
dėl
administracinio galimybes. Komisijos sąžiningo ir supaprastinto apmokestinimo veiksmų plane pabrėžta, kad reikia apsvarstyti, kaip
mokesčių administratoriai gali naudotis technologijomis kovodami su mokestiniu sukčiavimu ir teikdami įmonėms
bendradarbiavimo PVM srityje persvarstymas
naudą ir ar dabartinės PVM taisyklės pritaikytos verslui skaitmeniniame amžiuje. Veiksmų plano antraštinėje dalyje
„PVM skaitmeniniame amžiuje“ paskelbta apie ketinimą 2022 m. priimti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo
akto. Jis apima: 1) PVM ataskaitų teikimo prievoles ir e. sąskaitų faktūrų išrašymą, 2) PVM taikymą platformų
ekonomikai, 3) bendrą ES PVM mokėtojų registraciją. Tikimasi, kad dokumentų rinkiniu bus suderintas ir skatinamas
tarpvalstybinių paslaugų teikimas ir produktų tiekimas bendrojoje rinkoje, taip pat bus padedama gerinti mokesčių
surinkimą ir taip užtikrinti tvarias pajamas atsigavimo po COVID-19 laikotarpiu.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 113 straipsnis, 2022 m. III ketv.)

Europinės gyvensenos propagavimas
21.

Farmacijos srities teisės aktų persvarstymas

Bendrosios farmacijos srities teisinės sistemos persvarstymo tikslas – užtikrinti galimybę gauti kokybiškų, saugių,
veiksmingų ir įperkamų vaistų ES. Juo siekiama skatinti inovacijas, be kita ko, srityse, kuriose yra nepatenkintų
medicininių poreikių (įskaitant poreikius, susijusius su antimikrobinėmis medžiagomis), ir didinti tiekimo saugumą,
kartu prisitaikant prie naujų mokslo ir technologijų pokyčių ir, kai įmanoma, mažinant reguliavimo naštą. Atsižvelgiant
į COVID-19 pandemijos metu įgytą patirtį, bus remiama ateities iššūkiams parengta ir krizei atspari vaistų sistema.
Vykdant iniciatyvą bus supaprastinti teisės aktai ir sukurta veiksminga reglamentavimo aplinka, be kita ko, mažinant
administracinę naštą ir skaitmeninant procesus ir procedūras, – tikimasi, kad tai turės teigiamą poveikį reguliavimo
institucijoms ir įmonėms.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114 ir 168 straipsniai, 2022 m. IV ketv.)
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Nr.
22.

Pavadinimas
ES teisės aktų dėl vaikams skirtų vaistų ir vaistų
nuo retųjų ligų persvarstymas

Supaprastinimo tikslas / galimybės (trumpas naštos sumažinimo ir supaprastinimo tikslo paaiškinimas)
Šia iniciatyva bus pašalinti keli galiojančios sistemos veikimo trūkumai, nustatyti neseniai įvertinus reglamentus dėl
vaistų nuo retųjų ligų ir vaikams skirtų vaistų. Ja bus siekiama remti produktų kūrimą tose srityse, kuriose pacientų
poreikiai yra mažai patenkinti, ir užtikrinti, kad jie būtų prieinami laiku. Be to, bus užtikrinta, kad teisės aktai atitiktų
technologijų ir mokslo raidos tempą. Galiausiai, bus racionalizuotos ir supaprastintos esamos procedūros.
Iniciatyva bus siekiama supaprastinti ir racionalizuoti procedūras, susijusias su vaikams skirtų vaistų ir vaistų nuo
retųjų ligų vertinimu ir leidimų juos vartoti išdavimu, taip sumažinant įmonėms ir reguliavimo institucijoms tenkančią
naštą.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114 ir 168 straipsniai, 2022 m. IV ketv.)

Naujas postūmis Europos demokratijai
23.

Nusikaltimų aukų acquis persvarstymas

Tolesnis darbas nusikaltimų aukų teisių srityje turėtų būti visapusiškas ir sutelktas į aukų galimybę veiksmingiau
naudotis savo teisėmis, įskaitant visų nusikaltimų aukų, įskaitant smurto dėl lyties aukas, teisę į kompensaciją ir
geresnes galimybes kreiptis į teismą. Įvertinus Nusikaltimų aukų teisių direktyvą, iki 2022 m. pabaigos gali būti
pasiūlyta persvarstyti šią direktyvą ar kitą teisėkūros priemonę. Galimas Nusikaltimų aukų teisių direktyvos
persvarstymas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant ne tik į smurto dėl lyties aukas, bet ir į visų nusikaltimų aukas. Ar
reikia persvarstyti Nusikaltimų aukų teisių direktyvą, paaiškės atlikus jos vertinimą, įvykus diskusijoms su
suinteresuotaisiais subjektais, be kita ko, diskusijoms su šiuo metu pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios valstybių
narių atstovais ir nusikaltimų aukų teisių platformoje.
Galimo persvarstymo tikslas – pagerinti aukų galimybes kreiptis į teismą. Visų pirma, į galimą persvarstymą galėtų būti
įtrauktos papildomos nuostatos, kuriomis stiprinama aukų fizinė apsauga nustatant būtiniausius apsaugos orderių,
įskaitant skubius draudimų orderius, išdavimo ir veikimo standartus. Dar vienas galimas papildymas galėtų apimti aukų
teisių į informaciją apie galimą valstybės kompensaciją stiprinimą. Vis dėlto dar reikia patikslinti ir nuspręsti, ar būtina
persvarstyti Nusikaltimų aukų teisių direktyvą ir ar ji būtų proporcingiausia priemonė siekiant tikslo stiprinti
nusikaltimų aukų fizinę apsaugą ir teises gauti informaciją apie galimą kompensaciją.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 82 straipsnio 2 dalis, 2022 m. IV ketv.)

24.

Kelionės paslaugų paketų direktyvos
persvarstymas. Pritaikymas prie COVID-19
aplinkybių

Kaip paskelbta 2020 m. Naujojoje vartotojų darbotvarkėje ir 2021 m. Kelionės paslaugų paketų direktyvos taikymo
ataskaitoje, Komisija įvertins, ar direktyva visada užtikrinama patikima ir visapusiška vartotojų apsauga, įskaitant
apsaugą nemokumo atveju, ir įvertins patirtį, įgytą per COVID-19 pandemiją. Atliekant vertinimą bus atsižvelgta į
atitinkamus Darnaus ir išmanaus judumo strategijos veiksmus. Atsižvelgiant į šį vertinimą, 2022 m. pabaigoje gali būti
pateiktas pasiūlymas persvarstyti direktyvą.
Atliekant persvarstymą taip pat bus nagrinėjama galimybė supaprastinti arba racionalizuoti taisykles ir apibrėžtis,
susijusias su susijusių kelionės paslaugų rinkiniais ir jų atskyrimu nuo paketų, kad pramonei, vartotojams ir vykdymo
užtikrinimo institucijoms būtų lengviau nustatyti, kurios taisyklės taikomos konkrečiam paslaugų deriniui. Per
persvarstymą bus išnagrinėta galimybė supaprastinti informavimo reikalavimus, kartu išlaikant tą patį vartotojų
apsaugos lygį, išaiškinti tam tikras kitas taisykles (pvz., dėl savanoriškų čekių) ir Kelionių paslaugų paketų direktyvą
dar labiau suderinti su keleivių teisių reglamentais.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 114 straipsnis, 2022 m. IV ketv.)
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Supaprastinimo tikslas / galimybės (trumpas naštos sumažinimo ir supaprastinimo tikslo paaiškinimas)

25.

Direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų
persvarstymas

Siekdama pagerinti kelių eismo saugumą ir palengvinti laisvą judėjimą, Komisija persvarstys Direktyvą 2006/126/EB
dėl vairuotojo pažymėjimų. Įgyvendinant naująją iniciatyvą bus atsižvelgta į naujus judumo uždavinius, visų pirma
skaitmeninių technologijų srityje, ir bus padedama siekti 2020 m. darnaus ir išmanaus judumo strategijoje nustatytų
Sąjungos tikslų.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 91 straipsnis, 2022 m. IV ketv.)

26.

Direktyvos, kuria sudaromos palankesnės sąlygos
keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie
kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus,
persvarstymas

Siekiant padidinti kelių eismo saugumą, Direktyvos (ES) 2015/413 persvarstymas padėtų valstybėms narėms geriau tirti
kelių eismo taisyklių pažeidimus, kuriuos padaro vairuotojai nerezidentai, ir geriau užtikrinti baudų už šiuos
pažeidimus mokėjimą, nes būtų racionalizuotos savitarpio pagalbos ir pripažinimo procedūros. Persvarstymu siekiama
sumažinti administracinę naštą paprastinant ir skaitmeninant procedūras (pvz., gerinant elektroninius informacijos
mainus). Atlikus persvarstymą, Europos vairuotojams būtų taikoma vienoda tvarka, nepriklausomai nuo to, kurioje
šalyje jų transporto priemonė registruota. Taip pat būtų geriau apsaugotos įtariamų pažeidėjų pagrindinės teisės.
(Teisėkūros procedūra priimamas aktas, įskaitant poveikio vertinimą, SESV 91 straipsnis, 2022 m. IV ketv.)
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III priedas. Dar nepriimti prioritetiniai pasiūlymai

Nr.

Visas pavadinimas

Nuorodos

Europos žaliasis kursas
1.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO, kuriuo dėl apyvartinių taršos leidimų, perkeltinų į Sąjungos apyvartinių COM(2021) 571 final
taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervą iki 2030 m., skaičiaus iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/1814
2021/0202 (COD)
2021 07 14

2.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo įsteigiamas Socialinis klimato fondas

COM(2021) 568 final
2021/0206 (COD)
2021 07 14

3.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO, kuriuo dėl Sąjungoje įsisteigusių orlaivių naudotojų informavimo apie
kompensavimą pagal pasaulinę rinkos priemonę iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB

COM(2021) 567 final
2021/0204 (COD)
2021 07 14

4.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatomas pasienio anglies dioksido korekcinis
mechanizmas

COM(2021) 564 final
2021/0214 (COD)
2021 07 14

5.

Pasiūlymas dėl TARYBOS DIREKTYVOS, kuria pakeičiama Sąjungos energinių produktų ir elektros energijos mokesčių struktūra (nauja COM(2021) 563 final
redakcija)
2021/0213 (COD)
2021 07 14

6.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir mažo anglies dioksido
kiekio kuro naudojimo jūrų transporto sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB

COM(2021) 562 final
2021/0210 (COD)
2021 07 14

7.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl vienodų sąlygų darniajam oro transportui užtikrinimo

COM(2021) 561 final
2021/0205 (COD)
2021 07 14

8.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, kuriuo
panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES

COM(2021) 559 final
2021/0223 (COD)
2021 07 14

9.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją iš COM(2021) 557 final
dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 ir Europos 2021/0218 (COD)
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB ir panaikinama Tarybos direktyva (ES) 2015/652
2021 07 14
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Visas pavadinimas

Nuorodos

10.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo dėl naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių COM(2021) 556 final
transporto priemonių išmetamo CO2 normų sugriežtinimo atsižvelgiant į platesnius ES klimato srities užmojus iš dalies keičiamas Reglamentas 2021/0197 (COD)
(ES) 2019/631
2021 07 14

11.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/842, kuriuo, COM(2021) 555 final
prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi 2021/0200 (COD)
įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį
2021 07 14

12.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo dėl taikymo srities, atitikties taisyklių supaprastinimo, COM(2021) 554 final
valstybių narių 2030 m. tikslų nustatymo ir įsipareigojimo iki 2035 m. bendrai pasiekti poveikio klimatui neutralumo tikslą žemės naudojimo, 2021/0201 (COD)
miškininkystės ir žemės ūkio sektoriuje iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/841 ir dėl stebėsenos, ataskaitų teikimo, pažangos stebėjimo ir 2021 07 14
peržiūros tobulinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999

13.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria dėl aviacijos sektoriaus indėlio siekiant visos ekonomikos
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslo ir tinkamo pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB

14.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio COM(2021) 551 final
efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Sąjungoje, Sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių 2021/0211 (COD)
taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo ir Reglamentas (ES) 2015/757
2021 07 14

15.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 347/2013

COM(2020) 824 final
2020/0360 (COD)
2020 12 15

16.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/1139 nuostatos dėl
Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros kompetencijos atlikti Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos funkcijas

COM(2020) 577 final
2020/0264 (COD)
2020 09 22

17.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009 COM(2018) 368 final
ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1005/2008 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1139 2018/0193 (COD)
nuostatos dėl žuvininkystės kontrolės
2018 05 30

18.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja
redakcija)

COM(2021) 552 final
2021/0207 (COD)
2021 07 14

COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)
2013 06 11
COM(2020) 579 final
2020 09 22

19.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, COM(2013) 130 final
nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir 2013/0072 (COD)
Reglamentas (EEB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru
2013 03 13
15

Nr.

Visas pavadinimas

20.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl laiko tarpsnių paskirstymo Europos Sąjungos oro uostuose
bendrųjų taisyklių

Nuorodos
COM(2011) 827 final
2011/0391 (COD)
2011 12 01

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa
21.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, iš dalies keičiančios direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių
įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo

COM(2021) 547 final
2021/0291 (COD)
2021 09 23

22.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo dėl Europos skaitmeninės tapatybės sistemos nustatymo iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 910/2014

COM(2021) 281 final
2021/0136 (COD)
2021 06 2021

23.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl vidaus rinką iškraipančių užsienio subsidijų

COM(2021) 223 final
2021/0114 (COD)
2021 05 05

24.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatomos suderintos dirbtinio intelekto taisyklės (Dirbtinio COM(2021)206 final
intelekto aktas) ir iš dalies keičiami tam tikri sąjungos teisėkūros procedūra priimti aktai
2021/0106 (COD)
2021 04 21

25.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl mašinų gaminių

COM(2021)202 final
2021/0105 (COD)
2021 04 21

26.

Pasiūlymas dėl TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo pagal programą „Europos horizontas“ steigiamos bendrosios įmonės

COM(2021)87 final
2021/0048 (NLE)
2021 02 23

27.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl konkurencingų ir sąžiningų skaitmeninio sektoriaus rinkų
(Skaitmeninių rinkų aktas)

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

28.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos (Skaitmeninių paslaugų
aktas), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB

COM(2020)825 final
2020/0361 (COD)
2020 12 15

29.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje
Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148

COM(2020)823 final
2020/0359 (COD)
2020 12 16
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30.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos duomenų valdymo (Duomenų valdymo aktas)

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

31.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB,
2009/138/ES, 2011/61/ES, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir ES/2016/2341

COM(2020)596 final
2020/0268 (COD)
2020 09 24

32.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš
dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 (DORA)

COM(2020)595 final
2020/0266 (COD)
2020 09 24

33.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos
infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos

COM(2020)594 final
2020/0267 (COD)
2020 09 24

34.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES)
2019/1937 (MICA)

COM(2020)593 final
2020/0265 (COD)
2020 09 24

35.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl COM(2019)208 final
variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių 2019/0101 (COD)
(Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos
2019 06 14

36.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos COM(2017)10 final
elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)
2017/0003 (COD)
2017 01 10

Žmonėms tarnaujanti ekonomika
37.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB nuostatos dėl COM(2021)581 final
proporcingumo, priežiūros kokybės, ataskaitų teikimo, ilgalaikių garantijų priemonių, makroprudencinių priemonių, tvarumo rizikos, grupės ir 2021/0295 (COD)
tarpvalstybinės priežiūros
2021 09 22

38.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria nustatoma draudimo ir perdraudimo įmonių gaivinimo ir COM(2021)582 final
pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2009/138/EB, (ES) 2017/1132 ir reglamentai (ES) Nr. 1094/2010 2021/096 (COD)
ir (ES) Nr. 648/2012
2021 09 22

39.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl bendrosios muitų tarifų lengvatų sistemos taikymo, kuriuo
panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012

COM(2021)579 final
2021/0297 (COD)
2021 09 22
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40.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl mechanizmų, kuriuos turi įdiegti valstybės narės finansų sistemos
naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos tikslais, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2015/849

41.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą COM(2021)422 final
(nauja redakcija)
2021/0241 (COD)
2021 07 20

42.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu
institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010

COM(2021)421 final
2021/0240 (COD)
2021 07 22

43.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo
finansavimui prevencijos

COM(2021)420 final
2021/0239 (COD)
2021 07 20

44.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos žaliųjų obligacijų

COM(2021)391 final
2021/0191 (COD)
2021 07 06

45.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo iš dalies COM(2021)189 final
keičiamos direktyvos 2013/34/ES, 2004/109//EB, 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014
2021/0104 (COD)
2021 04 21

46.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio Europos Sąjungoje

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

47.

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo sukuriama Europos Sąjungos muitinės vieno langelio aplinka ir
iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013

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

48.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo

COM(2018)135 final
2018/0063A (COD)
2018/0063B (COD)
2018 03 14

49.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl COM(2016)815 final
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką
2016/0397 (COD)
2016 12 14

COM(2021)423 final
2021/0250 (COD)
2021 07 20
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Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 siekiant COM(2015)586 final
sukurti Europos indėlių garantijų sistemą
2015/0270 (COD)
2015 11 24

Pasaulyje stipresnė Europa
51.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų
pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

COM(2012)124 final
2012/0060 (COD)
2012 03 21

Europinės gyvensenos propagavimas
52.

Pasiūlymas dėl TARYBOS REGLAMENTO dėl priemonių, skirtų užtikrinti medicininių atsako į krizę priemonių tiekimą susidarius ekstremaliai COM(2021)577 final
visuomenės sveikatos situacijai Sąjungos lygmeniu, sistemos
2021/0294 (NLE)
2021 09 16

53.

Pasiūlymas dėl TARYBOS REGLAMENTO dėl vertinimo ir stebėsenos, kaip taikoma Šengeno acquis, mechanizmo sukūrimo ir veikimo, kuriuo
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1053/2013

54.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo, siekiant įvesti trečiųjų šalių piliečių tikrinimą prie išorės COM(2021)96 final
sienų, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/816, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama 2021/0046 (COD)
centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, 2021 03 02
nustatymo sistema (ECRIS-TCN), ir Reglamentas (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio
ir migracijos srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir (ES) 2019/816

55.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl ypatingos svarbos subjektų atsparumo

56.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo dėl Europolo bendradarbiavimo su privačiais subjektais, COM(2020)796 final
Europolo atliekamo asmens duomenų tvarkymo padedant atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir Europolo vaidmens mokslinių tyrimų ir inovacijų 2020/0349 (COD)
srityje iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794
2020 12 09

57.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo dėl Europolo įvedamų perspėjimų iš dalies keičiamas COM(2020)791 final
Reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir 2020/0350 (COD)
teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose
2020 12 09

58.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo COM(2020)727 final
panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES
2020/0322 (COD)
2020 11 11

COM(2021)278 final
2021/0140 (COD)
2021 06 02

COM(2020)829 final
2020/0365 (COD)
2020 12 16
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59.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, COM(2020)726 final
steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą
2020/0320 (COD)
2020 11 11

60.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų
ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje

61.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl krizinių ir force majeure situacijų migracijos ir prieglobsčio COM(2020)613 final
srityje
2020/0277 (COD)
2020 09 23

62.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių piliečių tikrinimas prie išorės sienų
ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240 ir (ES) 2019/817

COM(2020)612 final
2020/0278 (COD)
2020 09 23

63.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl prieglobsčio ir migracijos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama
Tarybos direktyva 2003/109/EB ir Reglamento (ES) XXX/XXX [dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo] pasiūlymas

COM(2020)610 final
2020/0279 (COD)
2020 09 23

64.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl bendrų neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo
standartų ir tvarkos valstybėse narėse (nauja redakcija)

COM(2018)634 final
2018/0329 (COD)
2018 09 12

65.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatoma Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema ir iš
dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014

COM(2016)468 final
2016/0225 (COD)
2016 07 13

66.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo Sąjungoje nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka ir
panaikinama Direktyva 2013/32/ES

COM(2016)467 final
2016/0224 (COD)
2016 07 13

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

COM(2020)611 final
2020 09 23
67.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie COM(2016)466 final
tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartų, 2016/0223 (COD)
kuriuo iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, 2016 07 13
statuso

68.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų COM(2016)465 final
priėmimo (nauja redakcija)
2016/0222 (COD)
2016 07 13
20

Nr.

Visas pavadinimas

69.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant
veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be
pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti
neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais
teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija)

Nuorodos
COM(2016)272 final
2016/0132 (COD)
2016 05 04
COM(2020)614 final
2020 09 23

Naujas postūmis Europos demokratijai
70.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl vartojimo kreditų

71.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl bendros gaminių saugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos COM(2021)346 final
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 bei panaikinamos Tarybos direktyva 87/357/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos 2021/0170 (COD)
direktyva 2001/95/EB
2021 06 30

72.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria siekiant griežtesnio vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio
už vienodą arba vienodos vertės darbą principo taikymo nustatomi minimalieji darbo užmokesčio skaidrumo reikalavimai

COM(2021)93 final
2021/0050 (COD)
2021 03 04

73.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria nustatomos teisinių atstovų skyrimo įrodymams baudžiamosiose
bylose rinkti suderintos taisyklės

COM(2018)226 final
2018/0107 (COD)
2018 04 18

74.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo
ir saugojimo orderių

COM(2018)225 final
2018/0108 (COD)
2018 04 18

75.

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių
asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių

COM(2012)614 final
2012/0299 (COD)
2012 11 14

76.

Pasiūlymas dėl TARYBOS DIREKTYVOS, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus
arba seksualinės orientacijos, principas

COM(2008) 426
galutinis
2008/0140 (CNS)
2008 07 02

COM(2021)347 final
2021/0171 (COD)
2021 06 30
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IV priedas. Atšaukiami pasiūlymai3

Nr.

Nuorodos

Pavadinimas

Atšaukimo priežastys

Žmonėms tarnaujanti ekonomika
1.

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

Pasiūlymas dėl TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos Teisės aktas nebeaktualus, nes Tarybos reglamentas
reglamentas (ES, EURATOMAS) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 dėl 2014–2020 m.
daugiametė finansinė programa
daugiametės finansinės programos nuo 2020 m.
pabaigos nebegalioja.

2.

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

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo dėl
kuriamos Mokumo palaikymo priemonės iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017

Teisės aktas nebeaktualus atsižvelgiant į daugiametę
finansinę programą (2021–2027 m.) / susitarimą dėl
priemonės „NextGenerationEU“

Pasaulyje stipresnė Europa
3.

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

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš Teisės aktas nebeaktualus atsižvelgiant į daugiametę
dalies keičiamas 1996 m. birželio 20 d. Reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės finansinę programą (2021–2027 m.) / susitarimą dėl
pagalbos
priemonės „NextGenerationEU“

4.

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

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš Teisės aktas nebeaktualus atsižvelgiant į daugiametę
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1601, kuriuo sukuriamas Europos darnaus finansinę programą (2021–2027 m.) / susitarimą dėl
vystymosi fondas (EDVF), EDVF garantija ir EDVF garantijų fondas
priemonės „NextGenerationEU“

5.

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

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO, kuriuo iš dalies Teisės aktas nebeaktualus – turinys pakeistas
keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos COM(2020) 220, kuriuo iš dalies keičiamas Europos
civilinės saugos mechanizmo
Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES
dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

Europinės gyvensenos propagavimas
6.

3

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

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo dėl Teisės aktas nebeaktualus – turinys pakeistas 2020 m.
procesinių garantijų kontrolieriaus pareigybės įsteigimo iš dalies keičiamas Reglamentas gruodžio mėn. priimtu Reglamentu (ES, Euratomas)
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013
2020/2223, kuriuo iš dalies keičiamas OLAF
reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013.

Šiame sąraše pateikiami dar nepriimti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriuos Komisija ketina atšaukti per šešis mėnesius.
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V priedas. Teisės aktų, kuriuos numatoma panaikinti, sąrašas

Nr.

Politikos sritis

1.

Energetika

Pavadinimas

Panaikinimo priežastys

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Šis reglamentas susijęs su ES ir JAV susitarimu dėl ženklinimo „Energy
Nr. 106/2008 dėl Sąjungos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo Star“, kurio galiojimas baigėsi 2018 m.
ženklinimo programos
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