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Szám

Cím

A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés

Leírás

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
1.

Horizontális fellépés a közös agrárpolitikával Jogalkotási
kapcsolatos számos idejétmúlt jogi aktus elavulttá kezdeményezés:
nyilvánítására.
Hatályon kívül
helyezés

E fellépésnek az a célja, hogy hivatalosan is elavultnak nyilvánítsa azon jogi aktusokat,
amelyeknek már nincs joghatásuk, de jogalap hiányában nem helyezhetők hatályon kívül.

2.

Marhahús-címkézési szabályok

A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a
marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK rendelet értékelése.
Az értékelés megvizsgálja, hogy a marhahús-címkézési szabályok milyen hatást gyakorolnak
a hús ellátási láncára, kereskedelmére és fogyasztóira.
2015-re várt eredmények.

Értékelés

1
A Bizottság REFIT programján keresztül biztosítja, hogy az uniós vívmányok megfeleljenek céljuknak. A REFIT keretében a Bizottság átvilágítja az uniós szabályozási vívmányokat, és azonosítja, hogy milyen
korrekciós intézkedésre van szükség. Ezen intézkedések között szerepelnek egyszerűsítő és a szabályozási terhet csökkentő intézkedések, a már nem szükséges jogszabályok hatályon kívül helyezése, azon javaslatok
visszavonása, amelyek esetében nincs reális esély azok elfogadására, vagy amelyek esetében az eredeti célkitűzéseket már nem lehet elérni, értékelések és célravezetőségi vizsgálatok az uniós jogszabályok
relevanciájának, koherenciájának, hatékonyságának, eredményességének és uniós hozzáadott értékének felmérésére, valamint további egyszerűsítési és tehercsökkentési lehetőségek feltárására. A fellépések első részét
2013 októberében, második részét pedig 2014 júniusában tették közzé. A REFIT keretében eddig együttesen mintegy 200 fellépést azonosítottak, és foglaltak bele egy 2014. június 18-án közzétett átfogó
eredménytáblába. Ily módon a Bizottság nyilvánosságra hozza a folyamatban lévő intézkedéseket, a megtett előrelépést és az elért eredményeket, ugyanakkor pedig örömmel fogadja az összes érdekelt fél
hozzájárulását, észrevételeik és javaslataik figyelembevételével.

A Bizottság 2015-re szóló munkaprogramja meghatározza, hogy a REFIT keretében azonosított fellépések közül melyekre kerül sor a következő év folyamán. E melléklet tartalmazza a REFIT keretében kidolgozott, a
Bizottság által 2015-ben történő elfogadásra tervezett összes jogalkotási kezdeményezést (egyszerűsítés, kodifikáció/átdolgozás, egységes szerkezetbe foglalás, hatályon kívül helyezés, naprakésszé tétel/felülvizsgálat),
valamint a REFIT keretében végzett összes olyan értékelést és célravezetőségi vizsgálatot, amelyek vagy folyamatban vannak, vagy amelyek eredményei 2015 folyamán várhatók.
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Szám
3.

Cím

A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés

Egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió Értékelés
legkülső régióiban (POSEI)
Egyedi mezőgazdasági intézkedések a kisebb égeitengeri szigetek javára

Leírás
Jelentések az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 228/2013/EU rendelet 32. cikke és a
229/2013/EU rendelet 20. cikke alapján – az Unió legkülső régióiban hozott egyedi
mezőgazdasági intézkedések (POSEI) és a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi
mezőgazdasági intézkedések hatásának értékelése céljából. A POSEI programot értékelésnek
vetik alá, amelyet hatásvizsgálat követ szükség esetén a POSEI-politika felülvizsgálata
céljából.
Folyamatban. 2016-re várt eredmények.

Éghajlat- és energiapolitika
4.

2003/66/EK irányelv a 92/75/EGK tanácsi
irányelvnek
a
háztartási
hűtőszekrények,
fagyasztók
és
ezek
kombinációi
energiafogyasztásának címkézése tekintetében
történő végrehajtásáról szóló 94/2/EK irányelv
módosításáról

Jogalkotási
kezdeményezés:
Hatályon kívül
helyezés

Új, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása következtében az irányelv már nem
releváns.

5.

1999/9/EK irányelv a 92/75/EGK tanácsi
irányelvnek
a
háztartási
mosogatógépek
energiafogyasztásának címkézése tekintetében
történő végrehajtásáról szóló 97/17/EK irányelv
módosításáról

Jogalkotási
kezdeményezés:
Hatályon kívül
helyezés

Új, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása következtében az irányelv már nem
releváns.

6.

96/89/EK irányelv a 92/75/EGK tanácsi
irányelvnek
a
háztartási
mosógépek
energiafogyasztásának címkézése tekintetében
történő végrehajtásáról szóló 95/12/EK irányelv
módosításáról

Jogalkotási
kezdeményezés:
Hatályon kívül
helyezés

Új, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása következtében az irányelv már nem
releváns.

7.

Az Európai Atomenergia-közösség Ellátási
Ügynökségének szabályzata az ércek, alapanyagok
és különleges hasadóanyagok kereslete és kínálata
összeegyeztetése módjának meghatározásáról (HL
P 32., 1960.5.11.)

Jogalkotási
kezdeményezés:
Frissítés /
Felülvizsgálat

Frissítés / A szabályzat felülvizsgálata.
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Szám

A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés

Cím

Leírás

8.

Az Európai Atomenergia-közösség Ellátási
Ügynökségének
rendelete
az
Európai
Atomenergia-közösség Ellátási Ügynökségének az
ércek, alapanyagok és különleges hasadóanyagok
kereslete és kínálata összeegyeztetése módjának
meghatározásáról szóló, 1960. május 5-i
szabályzatának módosításáról (HL L 193.,
1975.7.25.)

Jogalkotási
kezdeményezés:
Frissítés /
Felülvizsgálat

Frissítés / A szabályzat felülvizsgálata.

9.

A Tanács 1977. november 7-i határozata a kőolajés a kőolajtermék-ellátás nehézségei esetén a
primer
energiahordozók
felhasználásának
csökkentésére vonatkozó közösségi célkitűzés
meghatározásáról, valamint a Bizottság 1979.
június 15-i határozata a Tanács 77/706/EGK
határozatának végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról

Jogalkotási
kezdeményezés:
Hatályon kívül
helyezés

A határozat idejétmúlt, mivel az olajellátás zavara esetén a kőolajkészletekről szóló
2009/119/EK irányelv által szabályozott biztonsági készletek felszabadítását tekintik a
reagálás legfontosabb eszközének.

10.

A megújuló energia támogatása

Értékelés

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009.
április 23-i 2009/28/EK irányelv értékelése.
2015-re várt eredmények.

11.

A szén-dioxid geológiai tárolása

Értékelés

A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelv értékelése.
2015-re várt eredmények.

12.

A könnyű haszongépjárművek
kibocsátásának csökkentése

13.

Üzemanyag-minőség

szén-dioxid- Értékelés

Értékelés

A könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának
443/2009/EK és 510/2011/EU rendelet értékelése.
2015-re várt eredmények.

csökkentéséről

szóló

Az üzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv.
2015-ben kezdődik.
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Szám

Cím

A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés

Leírás

Digitális gazdaság és társadalom
14.

Tanulmány az alkoholtartalmú italokra vonatkozó Tanulmány
audiovizuális kereskedelmi kommunikációról

Tanulmány annak megvizsgálására, hogy az alkoholtartalmú italokra vonatkozó
audiovizuális kereskedelmi kommunikációra vonatkozó szabályok kellő szintű védelmet
biztosítottak-e a kiskorúak számára, és ezáltal hozzájárulás az audiovizuális
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (2010/13/EU) szabályozási célravezetőségének
vizsgálatához.
2015-re várt eredmények.

15.

Tanulmány
az
audiovizuális Tanulmány
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv hatékony
végrehajtásának előmozdítása során alkalmazott
társés
önszabályozási
szempontok
hatékonyságáról

Tanulmány arról, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv hatékony
végrehajtásának előmozdítását érintő társ- és önszabályozási szempontok milyen mértékben
képesek csökkenteni a szabályozás összetettségét.
2015-re várt eredmények.

16.

Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv

Értékelés

Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a
magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv értékeléseaz adatvédelmi javaslatról
született megállapodást követően.
Folyamatban van, várhatóan 2016-ban fejeződik be.

17.

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló Értékelés
irányelv

A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i
2010/13/EU irányelv értékelése.
Folyamatban van, várhatóan 2016-ban fejeződik be.

18.

Távközlési csomag

Értékelés

A 2009-es távközlési csomag értékelése.
Folyamatban van, várhatóan 2016-ban fejeződik be.

Értékelés

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK tanácsi irányelv
értékelése. Az értékelés a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek kereskedők és
távértékesítő vállalkozások közötti határon átnyúló mozgásaira vonatkozó jogi
rendelkezéseket öleli fel.
2015-re várt eredmények.

Gazdasági és pénzügyek, adó- és vámügy
19.

Jövedéki adó
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Szám
20.

Cím
Szűkített egyablakos ügyintézés

A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés
Értékelés

Leírás
A szűkített egyablakos ügyintézés (2008/8/EK) végrehajtásának értékelése.
2015-ben kezdődik.

Foglalkoztatás, szociális ügyek, valamint munkavállalói készségek és mobilitás
21.

A munkavállalók tájékoztatása és velük folytatott Jogalkotási
konzultáció
kezdeményezés:
Egységes
szerkezetbe
foglalás,
egyszerűsítés

Három irányelv egységes szerkezetbe foglalása a munkavállalók tájékoztatása és a velük
folytatott konzultáció területén, a szociális partnerekkel folytatott konzultáció
eredményeinek figyelembevétele céljából:
• A 2002. március 11-i 2002/14/EK irányelv az Európai Közösség munkavállalóinak
tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról
• A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
• A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

22.

Acélstatisztikák

Jogalkotási
kezdeményezés:
Hatályon kívül
helyezés

A 2003–2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák
előállításáról szóló, 2003. december 5-i 48/2004/EK rendelet elavult, mivel az abban
szereplő adatokat már nem gyűjtik.

23.

A szociális statisztikák integrálása

Jogalkotási
kezdeményezés:
Egységes
szerkezetbe
foglalás,
egyszerűsítés

A személyekkel és háztartásokkal kapcsolatos európai statisztikák előállításáról szóló
statisztikai jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása és integrálása. A cél az, hogy a
lehető legjobban felhasználjuk a magánháztartások és egyének által szolgáltatott adatokat,
hogy ezáltal eleget tegyünk a jelenlegi és jövőbeni európai statisztikai igényeknek,
ugyanakkor a válaszadás ne okozzon nagyobb terhet a jelenleginél.

24.

Munkahelyi egészség és biztonság

Értékelés

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző
intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv és 23
kapcsolódó irányelv értékelése.
2015-re várt eredmények.

6

Szám

A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés

Cím

25.

Részmunkaidő
munkaviszony

és

határozott

26.

Tájékoztatási kötelezettségek

ideig

Leírás

tartó Értékelés

Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött
keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK irányelv értékelése.
Az 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelv az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a
határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról
2015-re várt eredmények.

Értékelés

A munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony
feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről szóló 91/533/EK irányelv értékelése.
Várhatóan 2015-ben kezdődik, és 2016-ban kell befejeződnie.

Környezetpolitika, tengerügyek és halászati politika
27.

A halászati tevékenységek engedélyezéséről szóló Jogalkotási
rendelet
kezdeményezés:
Átdolgozás

A halászati engedélyekről szóló 1006/2008/EK rendelet helyébe lépő rendeletre irányuló
javaslat. A halászati tevékenységek engedélyezéséről szóló jelenlegi rendelet átdolgozása a
jelenlegi rendszer egyszerűsítése, a tagállamokból származó adatokra vonatkozó nagyon
különböző követelmények harmonizálása, valamint a szankciók hatékonyságának javítása
céljából.

28.

A tengeri élőlények védelmét célzó technikai Jogalkotási
intézkedések egyszerűsítése
kezdeményezés:
Egyszerűsítés

Javaslat a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai
intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK rendeletet módosító technikai
intézkedések egyszerűsített keretére

29.

Az ökocímkéről szóló rendelet, valamint a Célravezetőségi
környezetvédelmi
vezetési
és
hitelesítési vizsgálat
rendszerről (EMAS) szóló rendelet

Az alábbi jogi aktusok célravezetőségi vizsgálata:
• A 2009. november 25-i 1221/2009/EK rendelet a szervezeteknek a közösségi
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes
részvételéről
• A 66/2010/EU rendelet az uniós ökocímkéről
A célravezetőségi vizsgálatnak az a célja, hogy értékelje és megvizsgálja a rendeletek
versenyképességhez, fenntartható fogyasztáshoz és termeléshez való hozzájárulását.
2015-re várt eredmények.
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Cím

A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés

Leírás

30.

Közös halászati politika

Értékelés

Annak értékelése, hogy a halászati ellenőrzésről szóló rendelet (a Tanács 2009. november
20-i 1224/2009/EK rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító
közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról) – 2010. január 1-jei hatálybalépésétől 2014.
december 31-ig – milyen hatást gyakorolt a közös halászati politika szabályainak és
célkitűzéseinek végrehajtására.
2015-re várt eredmények.

31.

Környezetvédelmi felelősség

Értékelés

A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló
2004/35/EK irányelv értékelése. Az irányelv 18. cikke szerint a Bizottság jelentést nyújt be
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv alkalmazása során gyűjtött
tapasztalatokról.
2015-re várt eredmények.

32.

Ivóvíz

Értékelés

A „Right2Water” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló közleményében a
Bizottság bejelentette, hogy az egész Unióra kiterjedő nyilvános konzultációt indít az
ivóvízről szóló irányelvről (a Tanács 1998. november 3-i 98/83/EK irányelve az emberi
fogyasztásra szánt víz minőségéről). Az ezt követő értékelés alapján meg lehet majd
állapítani, hogy a jogszabály célravezető-e és eléri-e célkitűzéseit.
2015-re várt eredmények.

33.

Európai térinformációs infrastruktúra (INSPIRE)

Értékelés

Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló
2007/2/EK irányelv értékelése.
2015-re várt eredmények.

34.

Natura 2000 (a madarak és élőhelyek védelméről Célravezetőségi
szóló irányelvek)
vizsgálat

Az alábbi jogi aktusok célravezetőségi vizsgálata:
• A 2009/147/EK irányelv a vadon élő madarak védelméről
• Az 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv a természetes élőhelyek, valamint a vadon
élő állatok és növények védelméről.
Folyamatban van, 2016-ban kell befejeződnie.
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A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés

Cím

Leírás

35.

Környezeti zaj

Értékelés

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv értékelése. Az
irányelv 10. cikkének (4) bekezdésében és 11. cikkében előírja, hogy a Bizottság ötévente
jelentést tesz, amely tartalmazza az irányelv végrehajtásának értékelését, a jelentett térképek
és cselekvési tervek összefoglalását, valamint a további közösségi intézkedések
szükségességének értékelését.
Folyamatban van, 2016-ban kell befejeződnie.

36.

Európai
Szennyezőanyag-kibocsátási
Hulladékszállítási Nyilvántartás (E-PRTR)

és Értékelés

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint
a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelet
értékelése – a rendelet 17. cikke szerint a Bizottság háromévente jelentést tesz közzé a
tagállamok által szolgáltatott információk alapján.
Folyamatban van, 2016-ban kell befejeződnie.

37.

Illékony szerves vegyületek kibocsátása – I. fázis
(VOC I)

Értékelés

Az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és tárolótelepekről
töltőállomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről szóló
94/63/EK irányelv értékelése. Az értékelés külön figyelmet fog fordítani a szabályozási teher
feltárására és értékelésére, valamint az egyszerűsítési lehetőségek feltérképezésére. A VOC
II irányelv értékelésével párhuzamosan folyik.
Folyamatban van, 2016-ban kell befejeződnie.

38.

Illékony szerves vegyületek kibocsátása – II. fázis Értékelés
(VOC II)

A gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II.
fázisú visszanyeréséről szóló, 2009. október 21-i 2009/126/EK irányelv értékelése – a VOC
II irányelv 7. cikke előírja, hogy a Bizottság 2014. december 31-ig felülvizsgálja ezen
irányelv végrehajtását és különösen az alábbiakat:
• az ezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésének b)
pontjában, valamint a 94/63/EK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében említett 100
m3/év küszöbértéket;
• a II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszerek üzemelés közbeni ellenőrzésére
vonatkozó adatokat; és
• az automatikus monitoring berendezés szükségességét.
A VOC I irányelv értékelésével párhuzamosan folyik.
Folyamatban van, 2016 negyedik negyedévében kell befejeződnie.

39.

Vadon élő állatok állatkertekben

A vadon élő állatok állatkertben tartásáról szóló 1999/22/EK irányelv értékelése.
Várhatóan 2015-ben kezdődik, és 2016-ban kell befejeződnie.

Értékelés
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40.

Cím
A stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv

A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés
Értékelés

Leírás
A stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv (2001/42/EK) értékelése: Az irányelv 12.
cikke szerint a Bizottság 2006-tól kezdődően hétévenként jelentést tesz az irányelv
alkalmazásáról és hatékonyságáról. A 2016-ra előirányozott második végrehajtási jelentés
értékelni fogja az irányelv alkalmazását és hatékonyságát EU-szerte, valamint megvizsgálja
az egyszerűsítés lehetőségét, ami REFIT-értékelést vonhat maga után.
Várhatóan 2015-ben kezdődik, és 2016-ban kell befejeződnie.

Pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unió
41.

A tájékoztatóról szóló irányelv – 2003/71/EK

Értékelés

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő
tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i
2003/71/EK irányelv értékelése.
2015-re várt eredmények.

42.

Nemzetközi számviteli standardok

Értékelés

A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendelet értékelése.
Az értékelés célja, hogy felmérje anemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS)2
nyolcéves uniós alkalmazásának tényleges hatását tekintettel a Nemzetközi Számviteli
Standardok Testületéről (IASB) szóló rendeletben szereplő eredeti célkitűzésekre.
2015-re várt eredmények.

2

http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx
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A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés

Leírás

Egészségügy és élelmiszer-biztonság
43.

Élelmiszerjog

Célravezetőségi
vizsgálat

A 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és
követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról.
A célravezetőségi vizsgálat célja, hogy értékelje az élelmiszerjogban alkalmazott
legfontosabb eszközök (különösen a tudományosan megalapozott jogszabályok, az
elővigyázatosság elvének alkalmazása, a csalások megelőzése és a fogyasztók tájékoztatása,
követelmények arra vonatkozóan, hogy a piaci szereplők önellenőrzéseket végezzenek és
nyomon kövessék az élelmiszer útját, a figyelmeztető jelzések, vészhelyzetek, illetve
válságok kezelésére szolgáló eszközök, az EFSA) hatékonyságát, eredményességét,
koherenciáját, relevanciáját és uniós hozzáadott értékét.
2015-re várt eredmények.

44.

Az 1999/45/EK irányelv a veszélyes készítmények Jogalkotási
osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről
kezdeményezés:
Hatályon kívül
helyezés

Az irányelvet az 1272/2008/EK rendelet 60. cikkével összhangban 2015. június 1-jén
hatályon kívül helyezik.

45.

Társasági jog

Jogalkotási
kezdeményezés:
Kodifikáció

A társasági jogról szóló hét irányelv (a 82/891/EGK, 2005/56/EK, 2009/101/EK,
2009/102/EK, 2011/35/EU, 2012/17/EU, 2012/30/EU irányelv) kodifikációja egyetlen jogi
aktusba az átláthatóság és az olvashatóság fokozása céljából. Több, társasági jogról szóló
irányelv egyetlen aktusba történő kodifikálásának az a célja, hogy javuljon az átláthatóság és
az olvashatóság.

46.

Kőolaj-/ olajfinomító ágazat

Célravezetőségi
vizsgálat

A kőolaj-/ olajfinomító ipar számára releváns uniós jogszabályok (mint például a megújuló
energiaforrásokról szóló irányelv, az energiaadóról szóló irányelv, az EU
kibocsátáskereskedelmi rendszere, az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv, a tiszta és
energiatakarékos járművekről szóló irányelv, az ipari kibocsátásokról szóló irányelv, a
stratégiai olajkészletekről szóló irányelv, a tengeri üzemanyagról szóló irányelv, az
energiahatékonyságról szóló irányelv és a levegőminőségről szóló irányelv) célravezetőségi
vizsgálata.
2015-re várt eredmények.

Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika
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A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés

47.

Vegyipar

48.

A kölcsönös elismerés elvének árukra történő Értékelés
alkalmazása

A kölcsönös elismerés elvének és tagállamokon belüli alkalmazásának értékelése (EUMSZ
34. cikk).
2015-re várt eredmények.

49.

Jogorvoslat a közbeszerzés területén

Értékelés

A 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések
odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő
módosításáról szóló 2007/66/EK irányelv értékelése.
2015-re várt eredmények.

50.

Előcsomagolásról szóló irányelvek

Értékelés

Az előcsomagolásról szóló 75/107/EGK, 76/211/EGK és 2007/45/EK irányelvek értékelése.
2015-re várt eredmények.

51.

Kereskedelmi ügynökök

Értékelés

Belső piac – a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK
irányelv értékelése.
2015-re várt eredmények.

52.

Vegyipari jogszabályok a REACH-en kívül3

Célravezetőségi
vizsgálat

A REACH hatályán kívül eső legrelevánsabb vegyipari jogszabályok, valamint a
downstream iparágakra alkalmazott jogszabályok kapcsolódó vonatkozásainak
célravezetőségi vizsgálata.
2015-ben kezdődik.

53.

A szabványosítási tevékenységek relevanciája

Értékelés

Az európai szabványosítási rendszerek értékelése. Ennek az értékelésnek az a célja, hogy
értékelje az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet szerint létrehozott
európai szabványosítási rendszer relevanciáját.
2015-ben kezdődik.

54.

A gépekről szóló irányelv

Értékelés

Termékek belső piaca – a gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK irányelv értékelése.
2015-ben kezdődik.

3

Kumulatív
költségértékelés

Leírás
Az EU vegyiparára nézve legrelevánsabb uniós jogszabályok és szakpolitikák kumulatív
költségértékelése.
2015-re várt eredmények.

Ezen értékelést a Környezeti Főigazgatóság és a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság közösen irányítja.
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Leírás

55.

Erdőalapú iparágak

Kumulatív
költségértékelés

Az EU erdőalapú iparágaira (famegmunkálás, bútorgyártás, rost és papír, valamint
nyomtatás) nézve legrelevánsabb uniós jogszabályok és szakpolitikák kapcsán felmerült
szabályozási költségek kumulatív költségértékelése, különösen a haszonkulcsok és a
nemzetközi versenyképesség tekintetében.
2015-ben kezdődik.

56.

Üveg-/kerámiaipar

Kumulatív
költségértékelés

Az EU üveg- és kerámiaiparára nézve legrelevánsabb uniós jogszabályok és szakpolitikák
kapcsán felmerült szabályozási költségek kumulatív költségértékelése, különösen a
haszonkulcsok és a nemzetközi versenyképesség tekintetében.
2015-ben kezdődik.

57.

A késedelmes fizetésekről szóló irányelv

Értékelés

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló
2011/7/EU irányelv értékelése.
2015-ben kezdődik.

58.

Építőipari ágazat

Célravezetőségi
A belső piac és az energiahatékonyság területén ezen ágazatra kiható legrelevánsabb uniós
vizsgálat (eredetileg jogszabályok célravezetőségi vizsgálata
kumulatív
2015-ben kezdődik.
költségértékelés)

Jogérvényesülés, fogyasztópolitika és a nemek közötti esélyegyenlőség
59.

2006/114/EK irányelv a megtévesztő és Jogalkotási
összehasonlító reklámról (az üzleti marketingről kezdeményezés:
szóló irányelv)
Egyszerűsítés

Az üzleti marketingről szóló irányelv egyszerűsíti és racionalizálja a vállalkozások közötti
tranzakciók során biztosított védelem alkalmazási körét. Foglalkozik az online vagy más
távközlési eszközökön keresztül végzett megtévesztő marketinggyakorlatok problémájával.
Az üzleti marketingről szóló irányelv kkv-k tekintetében várt haszna (azaz a megtévesztő
marketinggyakorlatokkal kapcsolatos költségek csökkentése, amennyiben a kkv-k maguk
nem képesek hatékonyan érvényesíteni jogukat) évente mintegy 419–477 millió euró.

60.

Egyenlő bánásmód a szociális biztonság területén

A szociális biztonság területén megvalósítandó egyenlő bánásmódra vonatkozó
jogszabályok, köztük a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló 79/7/EGK tanácsi irányelv
értékelése.
2015-re várt eredmények.

Értékelés
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61.

A szálláshelyek időben megosztott használati Értékelés
jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre,
ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó
szerződések

A szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési
termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes
szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 2008/122/EK irányelv értékelése.
2015-re várt eredmények.

62.

A fogyasztói jogokkal és a reklámtevékenységgel Célravezetőségi
kapcsolatos jogi keret
vizsgálat

Célravezetőségi vizsgálat a fogyasztói jogokkal és a reklámtevékenységgel kapcsolatos jogi
aktusok, köztük az alábbiak tekintetében:
• 2005/29/EK irányelv az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól;
• 1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó
jótállásnak egyes vonatkozásairól;
• 93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről.
2015-ben kezdődik.

Migrációs ügyek, uniós belügyek és uniós polgárság
63.

A Tanács 539/2001/EK rendelete a külső határok Jogalkotási
átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kezdeményezés:
kötelezettség alól mentes harmadik országbeli Kodifikáció
állampolgárok országainak felsorolásáról

A vízumrendelet – 539/2001/EK (14 módosítás) – kodifikációja az Európai Bíróság 2015
közepére várt ítéletét követően.

64.

A Tanács 2000. október 17-i 2000/642/IB
határozata a tagállamok pénzügyi hírszerző
egységeinek az információcsere terén folytatott
együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről

Jogalkotási
kezdeményezés:
Hatályon kívül
helyezés

Pénzügyi hírszerző egységek közötti megelőzési célú együttműködést a javasolt, a
pénzmosás elleni küzdelemről szóló 4. irányelv fogja szabályozni (COM/2013/045). A
bűnüldözési célú együttműködésre vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazási köre
korlátozott, és nem kell fenntartani.

65.

Vízuminformációs Rendszer

Értékelés

A vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra
vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló 767/2008/EK rendelet (VIS-rendelet),
a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK
tanácsi határozat, a 810/2009/EK rendelet és a 2008/633/EK határozat értékelése.
2015-re várt eredmények.
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66.

Jogellenes beutazás, átutazás és tartózkodás

67.

FRONTEX,
ideértve
határvédelmi csapatokat is

68.

A szervezett bűnözés elleni küzdelem

Értékelés

A 2008/841/IB tanácsi kerethatározat értékelése
2015-re várt eredmények.

69.

Jogszerű migráció

Célravezetőségi
vizsgálat

Az alábbi jogi aktusok célravezetőségi vizsgálata:
• A 2009. május 25-i 2009/50/EK irányelv a harmadik országbeli állampolgárok
magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről (kékkártya)
• A 2003. november 25-i 2003/109/EK irányelv a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról
• A 2011. december 13-i 2011/98/EU irányelv a harmadik országbeli állampolgárok
valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó
összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a
harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó
munkavállalók közös jogairól (összevont engedély)
A jogszerű migrációról szóló jelenlegi vívmányok célravezetőségének értékelése, valamint
esetleges változtatások előterjesztése céljából.
2015-ben kezdődik.

a

Értékelés

A jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás
meghatározásáról szóló 2002/90/EK irányelv, valamint a jogellenes be- és átutazáshoz,
valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás elleni küzdelem büntetőjogi
keretének megerősítéséről szóló 2002/946/IB tanácsi kerethatározat értékelése azzal a céllal,
hogy az embercsempészet elleni küzdelmet összeegyeztessük a humanitárius segítségnyújtás
büntetendőségének elkerülésére vonatkozó céllal.
2015-re várt eredmények.

gyorsreagálású Értékelés

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért
Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet értékelése.
2015-re várt eredmények.
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Kereskedelem
70.

Kereskedelmi jogszabályok

Jogalkotási
kezdeményezés:
Kodifikáció /
átdolgozás /
hatályon kívül
helyezés

71.

Egyes alapvető gyógyszerek kereskedelmének Értékelés
eltérítése

A kereskedelmi jogszabályokat az EUMSZ-szel összehangoló két felhatalmazó rendelet – a
2014. január 15-i 37/2014/EU rendelet és 38/2014/EU rendelet – által módosított
jogszabályok kodifikációja, átdolgozása és hatályon kívül helyezése.

Az egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő elterelésének
elkerüléséről szóló 953/2003/EK rendelet módosításáról
2015-re várt eredmények.

Közlekedés
72.

2007/38/EK irányelv a nehéz tehergépjárművek Jogalkotási
visszapillantó
tükrökkel
való
utólagos kezdeményezés:
felszereléséről
Hatályon kívül
helyezés

Az irányelv teljesítette célkitűzését: az utólagos felszerelésre vonatkozó kötelezettség
hatálya alá tartozó (2000. január 1-je és 2007. január 27-e között nyilvántartásba vett) összes
jármű mára új tükrökkel van felszerelve.

73.

A fuvardíjakban és fuvarozási feltételek terén
alkalmazott
hátrányos
megkülönböztetés
megszüntetéséről szóló 11. rendeletmódosításáról
szóló 569/2008/EK rendelet hatályon kívül
helyezése.

Jogalkotási
kezdeményezés:
Hatályon kívül
helyezés

Erre a rendeletre már nincs szükség, azt a technológiai fejlődés és az alternatív jogalkotás
felülírta.

74.

Egyszerűsítési javaslat a közúti fuvarozói szakma Jogalkotási
gyakorlásáról szóló 1071/2009/EK rendelet és a kezdeményezés:
nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való Egyszerűsítés
hozzáférés
közös
szabályairól
szóló
1072/2009/EK rendelet módosításáról.

A javaslat egyértelművé teszi és egyszerűsíti az 1071/2009/EK és az 1072/2009/EK rendelet
egyes rendelkezéseit. A kapcsolódó módosítások megkönnyítik a tagállamok általi
végrehajtást, és EU-szerte egységesebbé teszik az alkalmazást. A tervezett módosítások
csökkentik a hatóságokra és magánfuvarozókra nehezedő adminisztratív terheket.
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A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés

Cím

Leírás

75.

Vegyes áruszállítás

Értékelés

A tagállamok közötti, bizonyos típusú vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályok
megállapításáról szóló, 1992. december 7-i 92/106/EGK irányelv értékelése – az irányelv
ösztönzőket vezetett be a vegyes áruszállítási műveletekre, többnyire a más (például a
kabotázsra, tömegre és méretekre vonatkozó) jogszabályok által szabott korlátoktól és
kötelezettségektől való eltérés formájában.

76.

Kikötői befogadólétesítmények

Értékelés

A hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői
létesítményekről szóló 2000/59/EK irányelv értékelése. Az értékelés átfogó áttekintést kíván
nyújtani az irányelv működéséről, valamint értékelést annak hatékonyságáról és
eredményességéről. Az értékelésnek fel kell tárnia azon problématerületeket, amelyekkel az
irányelv esetleges felülvizsgálata keretében foglalkozni lehet, a jogalkotási keret javítása és
egyszerűsítése, valamint a szabályozási költségek csökkentése céljából.
2015-re várt eredmények.

77.

A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok Célravezetőségi
és követelmények
vizsgálat

Az alábbi jogi aktusok célravezetőségi vizsgálata:
• A 2009. május 6-i 2009/45/EK irányelv a személyhajókra vonatkozó biztonsági
szabályokról és követelményekről
• A 2003/25/EK irányelv a ro-ro személyhajókra vonatkozó különleges stabilitási
követelményekről
• Az 1999/35/EK irányelv a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és
gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében
végzett kötelező szemlék rendszeréről
• A 98/41/EK irányelv a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan
induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról
A célravezetőségi vizsgálat azt kívánja megvizsgálni, hogy mennyire lehet egyszerűsíteni és
ésszerűsíteni az IMO-szabályozás, valamint az uniós és a nemzeti szabályok közötti
egyensúlyt megteremtő jelenlegi keretet.
2015-re várt eredmények.

78.

Tiszta és energiahatékony
előmozdítása

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló, 2009.
április 23-i 2009/33/EK irányelv értékelése.
Az irányelv a közbeszerzési eljárások hatékonyabb alkalmazását kívánja ösztönözni, ezáltal
elősegítve a közfinanszírozás eredményesebb felhasználását és a tisztább járművek
előmozdítását.
2015-re várt eredmények.

közúti

járművek Értékelés
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Szám
79.

Cím
Alagútbiztonság

A kezdeményezés
típusa / REFITcélkitűzés
Értékelés

Leírás
A transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről
szóló, 2004. április 29-i 2004/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értékelése.
2015-re várt eredmények.
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