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ANNESS
għallKOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW,
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L-Anness III – REFIT Azzjonijiet1

Nru

Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

Agrikoltura u Żvilupp Rurali
1.

Azzjoni orizzontali li tiddikjara l-ħruġ mill-użu ta’ Inizjattiva
għadd ta’ atti skaduti b’rabta mal-Politika Agrikola leġiżlattiva: Tħassir
Komuni

L-għan ta’ din l-azzjoni huwa li formalment jiddikjara li atti li eżawrew l-effetti tagħhom
huma skaduti filwaqt li ma jistgħux jiġu rrevokati minħabba nuqqas ta’ bażi legali.

2.

Regoli ta’ tikkettar taċ-ċanga

Evalwazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem
tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97.
L-evalwazzjoni tivvaluta l-impatt ta’ regoli ta’ tikkettar għal-laħam taċ-ċanga fil-katina ta’
provvista, il-kummerċ u l-konsumaturi.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

3.

Miżuri speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-aktar Evalwazzjoni
'il bogħod tal-Unjoni (POSEI)
Miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fil-gżejjer minuri
fil-baħar Eġew.

Rapporti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 32 tar-Regolament
(UE) Nru 228/2013 u l-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru 229/2013 rispettivament —
biex jevalwaw l-impatt ta’ miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda talUnjoni (POSEI), u miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew.
Il-programm POSEI se jkun soġġett għal evalwazzjoni li se jiġi segwit minn valutazzjoni talimpatt bil-għan li tiġi riveduta l-politika POSEI jekk ikun meħtieġ.
Tinsab għaddejja. Ir-riżultati mistennija għall-2016.
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Il-Kummissjoni tiżgura permezz tal-programm REFIT tagħha li l-acquis tal-UE tkun “adattata għall-għan tagħha”. F'REFIT, il-Kummissjoni tgħarbel l-acquis regolatorju tal-UE u tidentifika azzjoni korrettiva
meħtieġa. Dawn l-azzjonijiet jinkludu inizjattivi leġiżlattivi biex jissimplifikaw u jnaqqsu l-piż regolatorju, tħassir ta’ leġiżlazzjoni li ma għadhiex aktar meħtieġa, l-irtirar tal-proposti mingħajr ċans realistiku ta’
adozzjoni jew fejn l-objettivi inizjali ma jistgħux jiġu miksuba u evalwazzjonijiet u Verifiki tal-Adegwatezza sabiex jivvalutaw ir-rilevanza, il-koerenza, l-effiċjenza, l-effikaċja u l-valur miżjud tal-UE tal-leġiżlazzjoni
tal-UE u jidentifikaw aktar opportunitajiet għas-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piżijiet. L-ewwel sett ta’ azzjonijiet ġie ppubblikat f’Ottubru 2013, u t-tieni sett ġie ppubblikat f’Ġunju 2014. B’kollox, kważi 200 azzjoni
sa issa ġew identifikati fil-qafas ta’ REFIT u jinġiebu flimkien f’tabella ta’ valutazzjoni komprensiva ppubblikata fit-18 ta’ Ġunju 2014. B’dan il-mod il-Kummissjoni tippubblika l-azzjoni li qed tittieħed, il-progress li
jkun sar u r-riżultati miksuba, filwaqt li tilqa’ input minn dawk kollha interessati, filwaqt li jitqiesu l-kummenti u s-suġġerimenti tagħhom.

Il-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni għall-2015 jikkonferma dawk l-azzjonijiet identifikati fil-qafas tal-programm REFIT li se jittieħdu matul is-sena li ġejja. Dan l-anness jinkludi l-inizjattivi leġiżlattivi kollha
meħuda fil-qafas tal-programm REFIT (is-simplifikazzjoni, il-kodifikazzjoni jew it-tfassil mill-ġdid, il-konsolidazzjoni, it-tħassir, l-aġġornament / ir-rieżami) ippjanati għall-adozzjoni mill-Kummissjoni fl-2015 u levalwazzjoni u l-kontrolli tal-idoneità kollha mwettqa fil-qafas tal-programm REFIT li jew jinsabu għaddejjin jew huma fejn ir-riżultati mistennija matul l-2015.
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Nru

Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

Azzjoni klimatika u tal-Enerġija
4.

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/66 li temenda Inizjattiva
d-Direttiva 94/2/KE li timplimenta d-Direttiva tal- leġiżlattiva: Tħassir
Kunsill 92/75/KEE fir-rigward tal-ittikkettjar talenerġija ta' refriġeraturi, freezers elettriċi domestiċi
u l-kombinazzjonijiet tagħhom

Id-Direttiva ma għadhiex rilevanti minħabba l-adozzjoni ta’ atti delegati ġodda.

5.

Id-Direttiva 1999/9 li temenda d-Direttiva Inizjattiva
97/17/KE li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill leġiżlattiva: Tħassir
92/75/KEE rigward it-tikketti li jindikaw ilkonsum tal-enerġija tal-magni tad-dar tal-ħasil talplatti

Id-Direttiva ma għadhiex rilevanti minħabba l-adozzjoni ta’ atti delegati ġodda.

6.

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/12/KE tat- Inizjattiva
23 ta' Mejju 1995 li timplimenta d-Direttiva tal- leġiżlattiva: Tħassir
Kunsill 92/75/KEE rigward l-ittikkettjar li jindika
l-konsum tal-enerġija ta' magni tal-ħasil talħwejjeġ fid-djar

Id-Direttiva ma għadhiex rilevanti minħabba l-adozzjoni ta’ atti delegati ġodda.

7.

Ir-Regolament tal-Aġenzija ta’ forniment talKomunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika tal5 ta’ Mejju 1960 li jistabbilixxi l-manjiera li fiha ddomanda għandha tiġi bilanċjata kontra l-provvista
ta’ minerali, materjali primi u materjali speċjali
fissili (ĠU P 032 11/05/1960)

Inizjattiva
leġiżlattiva:
Aġġornament /
Rieżami

Aġġornament / Rieżami tar-Regolament.

8.

Ir-Regolament tal-Aġenzija ta’ forniment talKomunità Ewropea tal-Enerġija Atomika li
temenda r-regoli tal-Aġenzija ta’ Provvista tal5 ta’ Mejju 1960 li jistabbilixxi l-manjiera li fiha ddomanda għandha tiġi bilanċjata kontra l-provvista
ta’ minerali, materjali primi u materjali speċjali
fissili (ĠU L 193, 25/7/1975)

Inizjattiva
leġiżlattiva:
Aġġornament /
Rieżami

Aġġornament / Rieżami tar-Regolament.
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Nru

Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

9.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Novembru 639 Inizjattiva
dwar l-iffissar ta’ mira tal-Komunità għal tnaqqis leġiżlattiva: Tħassir
fil-konsum ta’ sorsi primarji ta’ enerġija fil-każ ta’
diffikultajiet fil-provvista ta’ żejt mhux maħdum u
prodotti petroliferi u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni
tal-15 ta' Ġunju 1979 li tistabblixxi regoli dettaljati
għall-implementazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill
Nru 77/706/KEE

Id-Deċiżjoni ma għadhiex valida hekk kif ir-rilaxx tal-ħażniet ta’ emerġenza regolat midDirettiva dwar il-ħażniet taż-żejt 2009/119/KE hija meqjusa bħala l-għodda ta’ reazzjoni
ewlenija f’każ ta’ interruzzjoni tal-provvista taż-żejt

10.

Promozzjoni ta’ enerġiji rinnovabbli

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi
rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

11.

Ħżin ġeoloġiku ta’ diossidu tal-karbonju

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tad-Direttiva 2009/31/KE dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

12.

It-tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ CO2 minn vetturi ta' Evalwazzjoni
użu ħafif

Evalwazzjoni tar-Regolamenti 443/2009 u 510/2011 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2
minn vetturi ta’ użu ħafif.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

13.

Kwalità tal-Fjuwil

Id-Direttiva tal-Kwalità tal-Fjuwil 98/70/KE
Se tinbeda fl-2015.

Evalwazzjoni

Ekonomija u Soċjetà Diġitali
14.

Studju dwar regoli dwar il-komunikazzjonijiet Studju
kummerċjali awdjoviżivi għax-xorb alkoħoliku

Studju biex jivvaluta jekk regoli dwar il-komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva għal xorb
alkoħoliku pprovdewx minorenni l-livell ta’ protezzjoni meħtieġa, u b’hekk jikkontribwixxu
għal evalwazzjoni tal-idoneità regolatorja tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja
Awdjoviżiva (id-Direttiva 2010/13/UE).
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

15.

Studju dwar l-effikaċja ta’ aspetti ko- u awto- Studju
regolatorji fil-promozzjoni ta’ implimentazzjoni
effettiva tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja
Awdjoviżiva

Studju biex jivvaluta sa liema punt l-aspetti ta’ koregolazzjoni u awtoregolazzjoni li
jippromwovu l-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva dwar is-servizzi tal-midja
awdjoviżivi jistgħu jnaqqsu l-kumplessità regolatorja.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.
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Nru

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Titolu

16.

Id-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika

17.

Id-Direttiva
Awdjoviżiva

18.

Pakkett Telekomunikazzjoni

dwar

is-Servizzi

Deskrizzjoni

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tad-Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni
tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika, wara ftehim fuq il-proposta talprotezzjoni tad-dejta.
Għaddejja, mistenni li tintemm fl-2016

tal-Medja Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tad-Direttiva 2010/13/UE tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti
dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri
dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva.
Għaddejja, mistenni li tintemm fl-2016

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tal-Pakkett tat-Telekomunikazzjoni tal-2009.
Għaddejja, mistenni li tintemm fl-2016

Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, Tassazzjoni u Doganali
19.

Taxxa fuq is-sisa

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE dwar l-arranġamenti ġenerali għaddazju tas-sisa. L-evalwazzjoni tkopri l-arranġamenti ġuridiċi għal movimenti transfruntiera
ta’ prodotti bid-dazju tas-sisa rilaxxati għall-konsum bejn negozjanti u kumpaniji ta’ bejgħ
mill-bogħod.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

20.

Punt Uniku ta' Servizz

Evalwazzjoni

Valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta’ Punt Uniku ta' Servizz (2008/8/KE).
Se tinbeda fl-2015.

Inizjattiva
leġiżlattiva:
Konsolidazzjoni,
Simplifikazzjoni

Konsolidazzjoni ta’ tliet Direttivi fil-qasam tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema
filwaqt li jitqiesu r-riżultati ta’ konsultazzjoni tal-imsieħba soċjali:
• Id-Direttiva 2002/14/KE tal-11 ta' Marzu 2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar linformazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati fil-Komunità Ewropea
• Id-Direttiva tal-Kunsill 98/59/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar l-approssimazzjoni talliġijiet ta' l-Istati Membri dwar redundancies kollettivi
• Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar l-approssimazzjoni
tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati filkaż ta’ trasferiment ta’ impriżi, negozji jew partijiet ta’ impriżi jew negozji

Impjiegi, Affarijiet Soċjali, Ħiliet u Mobbiltà tax-Xogħol
21.

L-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema
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Nru

Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

22.

L-Istatistika dwar l-Azzar

Inizjattiva
leġiżlattiva: Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 48/2004 tal-5 ta’ Diċembru 2003 dwar il-produzzjoni ta’ statistika
Komunitarja annwali rigward l-industrija tal-azzar għas-snin ta’ referenza 2003-2009 skada
għaliex id-dejta rispettiva ma għadhiex tinġabar

23.

Integrazzjoni tal-Istatistika Soċjali

Inizjattiva
leġiżlattiva:
Konsolidazzjoni,
Simplifikazzjoni

Il-konsolidazzjoni u l-integrazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-istatistika dwar il-produzzjoni talistatistika Ewropea dwar persuni u unitajiet domestiċi. L-objettiv huwa li jsir l-aħjar użu
possibbli mill-informazzjoni pprovduta minn djar privati u individwi biex jintlaħqu l-ħtiġijiet
attwali u futuri għal statistika Ewropea filwaqt li jinżamm il-piż tar-rispons fil-livell attwali.

24.

Saħħa u Sigurtà fil-Post tax-Xogħol

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar lintroduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ixxogħol u t-23 direttiva relatati.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

25.

Xogħol Part-Time u dak b’Terminu Fiss

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 97/81/KE tal-15 ta' Diċembru 1997 li tikkonċerna lFtehim Qafas dwar ix-xogħol part-time konkluż mill-UNICE, mis-CEEP u mill-ETUC.
Id-Direttiva 1999/70/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien
fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

26.

Obbligi ta’ Informazzjoni

Evalwazzjoni

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KE dwar l-obbligazzjoni ta' min iħaddem li jgħarraf lillħaddiema bil-kundizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg.
Mistenni li tibda 2015, li tiskadi fl-2016

Inizjattiva
leġiżlattiva:
Riformulazzjoni

Proposta għal Regolament li jissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 1006/2008 dwar lawtorizzazzjonijiet tas-sajd. Riformulazzjoni tar-Regolament ta’ Awtorizzazzjoni tas-Sajd
(FAR) attwali sabiex tiġi ssimplifikata s-sistema attwali, jiġu armonizzati rekwiżiti tad-dejta
varjabbli ħafna mill-Istati Membri u tittejjeb l-effiċjenza ta’ sanzjonijiet.

għall- Inizjattiva
leġiżlattiva:
Simplifikazzjoni

Proposta għal qafas simplifikat ta' miżuri tekniċi li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/98
għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd b'miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta'
organiżmi marini.

Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
27.

Regolament tal-Awtorizzazzjonijiet tas-Sajd

28.

Simplifikazzjoni ta' miżuri tekniċi
protezzjoni tal-organiżmi tal-baħar
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Nru

Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

29.

Ir-Regolamenti tal-Ekotikketta u l-Eko-Ġestjoni u Verifiki taltal-Verifika Ambjentali
Adegwatezza

Kontroll tal-Idoneità:
• Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar ilparteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni
u verifika ambjentali (EMAS)
• Ir-Regolament 66/2010 dwar l-Ekotikketta tal-UE
L-għan ta’ kontroll tal-idoneità huwa li jevalwa u jivvaluta l-kontribuzzjoni għallkompetittività, il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

30.

Il-Politika Komuni tas-Sajd

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tal-impatt tar-Regolament tal-Kontroll tas-Sajd (ir-Regolament tal-Kunsill
(KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’
kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd) dwar limplimentazzjoni tar-regoli dwar il-Politika Komuni tas-Sajd u l-objettivi, minħabba d-dħul
fis-seħħ tagħha fl-1 ta’ Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 2014.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

31.

Responsabbiltà Ambjentali

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tad-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali f’dak li għandu
x’jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal ħsara ambjentali (ELD). Skont l-Artikolu 18 tadDirettiva, il-Kummissjoni tirrapporta dwar l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tagħha lillParlament Ewropew u lill-Kunsill.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

32.

Ilma tax-Xorb

Evalwazzjoni

Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej “Right2water” ilKummissjoni ħabbret li kienet se twettaq konsultazzjoni fl-UE dwar id-Direttiva dwar l-Ilma
tax-Xorb (id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma
maħsub għall-konsum mill-bniedem). L-evalwazzjoni sussegwenti tipprovdi evidenza dwar
jekk il-leġiżlazzjoni tkunx adattata għall-għan tagħha u tikseb l-objettivi tagħha.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

33.

Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fl- Evalwazzjoni
Ewropa (INSPIRE).

Id-Direttiva 2007/2/KE li tistabbilixxi infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika filKomunità Ewropea (INSPIRE).
Ir-riżultati mistennija għall-2015.
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Nru

Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

34.

Natura 2000 (id-Direttivi dwar l-Għasafar u l- Verifiki talĦabitats)
Adegwatezza

Kontroll tal-Idoneità:
• tad-Direttiva 2009/147/KE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi
• tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa.
Għaddej, li jiskadi fl-2016.

35.

Storbju ambjentali

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2002/49/KE li tirrigwardja l-valutazzjoni u l-ġestjoni talistorbju ambjentali. Fl-Artikoli 10(4) u 11, id-Direttiva tistabbilixxi ħames rapporti regolari
f'sena mill-Kummissjoni li jkun fihom valutazzjoni tal-implimentazzjoni tad-Direttiva,
sommarju ta’ mmappjar u pjanijiet ta’ azzjoni rrappurtati u valutazzjoni tal-ħtieġa għal aktar
azzjoni Komunitarja.
Għaddejja, li tiskadi fl-2016.

36.

Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment Evalwazzjoni
ta’ Inkwinanti (E-PRTR)

L-evalwazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 166/2006 dwar il-ħolqien ta’ Reġistru Ewropew
dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta’ Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill
91/689/KEE u 96/61/KE — skont l-Artikolu 17 tar-Regolament, il-Kummissjoni tippubblika
rapport kull tliet snin ibbażat fuq l-informazzjoni rrappurtata mill-Istati Membri.
Għaddejja, li tiskadi fl-2016.

37.

L-emissjonijiet ta’ komposti volatili organiċi Fażi I Evalwazzjoni
(VOC I)

Evalwazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 94/63/KE dwar il-kontroll ta’ emissjonijiet ta’
komposti organiċi volatili (VOC) li jirriżultaw mill-ħażna tal-petrol u d-distribuzzjoni tiegħu
minn terminals għall-istazzjonijiet tas-servizz. L-evalwazzjoni tagħti attenzjoni partikolari
biex ikunu osservati u evalwati l-piż regolatorju u jiġu identifikati opportunitajiet għal
simplifikazzjoni. Din tkun qiegħda taħdem b’mod parallel mal-valutazzjoni tad-Direttiva
VOC II.
Għaddejja, li tiskadi fl-2016.
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Nru

Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

38.

L-emissjonijiet tal-Komposti Organiċi Volatili Evalwazzjoni
Fażi II (VOC II)

L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2009/126/KE tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar il-Fażi II tal-irkupru
tal-fwar tal-petrol waqt ir-riforniment bil-karburant tal-vetturi bil-mutur fl-istazzjonijiet ta’
servizz Artikolu 7 ta’ VOC-II jirrikjedi li l-Kummissjoni, sal-31 ta’ Diċembru 2014, twettaq
rieami tal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u, b’mod partikolari:
• il-limitu ta' 100 m3 fis-sena msemmi fl-Artikolu 3(1)(b) u (2)(b) ta' din id-Direttiva
u l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 94/63/KE;
• ir-rekord ta' konformità waqt it-tħaddim tas-sistemi għall-irkupru tal-fwar tal-petrol
tat-tip Fażi II; kif ukoll
• il-ħtieġa ta' tagħmir awtomatiku ta' monitoraġġ.
Din tkun qiegħda taħdem b’mod parallel mal-valutazzjoni tad-Direttiva VOC I.
Għaddejjin, għandha tintemm fl-aħħar kwart tal-2016.

39.

Annimali selvaġġi fiż-żoo

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/22/KE dwar iż-żamma ta' annimali selvaġġi
fiż-żoo.
Mistenni li tibda 2015, li tiskadi fl-2016.

40.

Id-Direttiva dwar
Ambjentali (SEA)

Strateġika Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tad-Direttiva dwar il-Valutazzjoni Strateġika Ambjentali (id-Direttiva
2001/42/KE): Skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva, il-Kummissjoni, mill-2006, tirrapporta dwar
it-tħaddim u l-effikaċja tagħha f’intervalli ta’ seba’ snin. It-tieni rapport ta’ implimentazzjoni
tal-2016 jevalwa l-applikazzjoni u l-effikaċja tad-Direttiva madwar l-UE u jiġi vvalutat ilpotenzjal għas-simplifikazzjoni u li jista’ jwassal għal riżultat tal-evalwazzjoni REFIT.
Mistennija li tibda fl-2015, li tiskadi fl-2016.

il-Valutazzjoni

L-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji, u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali
41.

Id-Direttiva tal-Prospetti - 2003/71/KE.

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2003/71/KE tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu
jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li
temenda d-Direttiva 2001/34/KE.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.
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42.

Titolu
Standards Internazzjonali tal-Kontabilità

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT
Evalwazzjoni

Deskrizzjoni
L-evalwazzjoni tar-Regolament 1606/2002 dwar l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali
tal-kontabilità. L-objettiv ta’ din il-valutazzjoni huwa li tevalwa l-effetti attwali ta’ tmien
snin ta’ użu ta’ Standards Internazzjonali ta’ Rappurtar Finanzjarju (SIRF)2 fl-UE fir-rigward
tal-objettivi inizjali tar-Regolament tal-Bord Internazzjonali tal-Istandards tal-Kontabilità
(IASB).
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

Saħħa u Sikurezza tal-Ikel
43.

Liġi dwar l-Ikel

Kontroll tal-Idoneità Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u
l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u
jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel.
L-objettiv tal-Kontroll ta' idoneità huwa li jevalwa l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza, ilkoerenza, il-valur miżjud tal-UE tal-għodod ewlenin użati fil-liġi tal-ikel (b’mod partikolari
leġiżlazzjoni bbażata fuq ix-xjenza, l-użu ta’ prinċipju ta’ prekawzjoni, prevenzjoni ta’ frodi
u informazzjoni lill-konsumaturi, rekwiżiti li l-operaturi jwettqu l-awtokontrolli u jittraċċaw
l-ikel, għodod għall-ġestjoni ta’ allerti, emerġenza / kriżi, EFSA).
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs
44.

Id-Direttiva 1999/45/KE dwar il-klassifikazzjoni, Inizjattiva
l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ preparazzjonijiet leġiżlattiva: Tħassir
perikolużi

Id-Direttiva tkun revokata skont l-Artikolu 60 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 CLP fl1 ta’ Ġunju 2015.

45.

Il-liġi tal-kumpaniji

Il-kodifikazzjoni tas-seba' Direttivi tal-Liġi tal-Kumpaniji fi strument wieħed biex tiżdied ittrasparenza u l-leġibbiltà (id-Direttivi 82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35,
2012/17, 2012/30). L-għan tal-kodifikazzjoni ta' bosta direttivi tal-liġi tal-kumpaniji fi
strument wieħed hu li tiżdied it-trasparenza u l-leġibbiltà.

2

Inizjattiva
leġiżlattiva:
Kodifikazzjoni

http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx
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Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

46.

Is-settur tar-raffinar tal-petroleum / żejt

Kontroll tal-idoneità

Kontrolli tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti għall-industrija tar-raffinar taż-żejt
mhux raffinat, id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli, id-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq
l-Enerġija, is-sistema tal-UE għall-Iskambju tal-Emissjonijiet, id-Direttiva dwar il-Kwalità
tal-Fjuwil, id-Direttiva dwar Vetturi ta’ Enerġija Nadifa u Effiċjenti, id-Direttiva dwar lEmissjonijiet Industrijali, id-Direttiva tal-Ħażniet Strateġiċi taż-Żejt, id-Direttiva talKarburanti tal-Fjuwil Marittimu, id-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika u d-Direttiva dwar
il-Kwalità tal-Arja.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

47.

L-Industrija tal-Kimika

Valutazzjoni talIspejjeż Kumulattivi

Valutazzjoni tal-ispejjeż kumulattivi tal-leġiżlazzjoni u l-politiki tal-UE l-aktar rilevanti talindustrija tal-kimika fl-Ewropa.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

48.

L-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent Evalwazzjoni
reċiproku għal prodotti

L-evalwazzjoni tal-prinċipju ta’ Rikonoxximent Reċiproku u kif dan jiġi applikat fl-Istati
Membri (l-Artikolu 34 TFUE).
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

49.

Ir-rimedji fil-qasam tal-akkwist pubbliku

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tad-Direttiva 2007/66/KE li temenda d-Direttivi 89/665/KEE u 92/13/KEE talKunsill rigward it-titjib fl-effettività ta' proċeduri ta’ reviżjoni dwar l-għoti ta’ kuntratti
pubbliċi
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

50.

Direttivi ta’ ippakkjar minn qabel

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tad-Direttivi 75/107/KEE, 76/211/KEE u 2007/45/KE dwar l-istadju ta’ qabel
l-ippakkjar.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.
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Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

51.

Aġenti kummerċjali

52.

Leġiżlazzjoni dwar il-prodotti kimiċi minbarra Kontroll tal-Idoneità Kontrolli tal-Idoneità tal-leġiżlazzjoni tal-aktar sustanzi kimiċi rilevanti li mhumiex koperti
REACH3
mir-REACH kif ukoll dwar aspetti relatati tal-leġislazzjoni applikata lil industriji aktar 'l isfel
fil-proċess.
Se jinbdew fl-2015.

53.

Rilevanza tal-attivitajiet tal-istandardizzazzjoni

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni ta’ sistemi ta’ standardizzazzjoni tal-UE. L-għan tal-evalwazzjoni huwa li
jivvaluta r-rilevanza tas-sistema ta’ standardizzazzjoni Ewropea kif stabbilita fir-Regolament
(UE) Nru 1025/2012 dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea.
Se tinbeda fl-2015.

54.

Direttiva dwar il-Makkinarju

Evalwazzjoni

Suq intern għall-prodotti - Evalwazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE tas-17 ta’ Mejju 2006
dwar il-makkinarju.
Se tinbeda fl-2015.

55.

Industriji bbażati fuq il-foresti

Valutazzjoni talIspejjeż Kumulattivi

Valutazzjoni tal-ispejjeż kumulattivi tal-ispejjeż regolatorji l-aktar rilevanti tal-leġiżlazzjoni
u l-politiki tal-UE għall-industriji bbażati fuq il-foresti tal-UE (ix-xogħol fl-injam, l-għamara,
il-polpa u l-karta u l-istampar), notevolment dwar il-marġni ta’ profitti u l-kompetittività
internazzjonali.
Se tinbeda fl-2015.

56.

Ħġieġ / ċeramika

Valutazzjoni talIspejjeż Kumulattivi

Valutazzjoni tal-ispejjeż kumulattivi tal-ispejjeż regolatorji l-aktar rilevanti fil-leġiżlazzjoni u
fil-politiki tal-UE għall-industrija tal-ħġieġ u taċ-ċeramika tal-UE, notevolment dwar ilmarġni ta’ profitti u l-kompetittività internazzjonali.
Se tinbeda fl-2015.

57.

Id-Direttiva dwar il-Ħlasijiet Tard

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2011/7/UE dwar il-ġlieda kontra ħlas tard fi transazzjonijiet
kummerċjali.
Se tinbeda fl-2015.

3

Evalwazzjoni

Deskrizzjoni
Is-suq intern - Evalwazzjoni tad-Direttiva 86/653/KEE tat-18 ta’ Diċembru 1986 dwar ilkoordinazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membru li jirrigwardaw aġenti kummerċjali li jaħdmu
għal rashom.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

Din l-evalwazzjoni hija ġestita b’mod konġunt mad-DĠ tal-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u tas-Sajd.
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58.

Titolu
Settur tal-kostruzzjoni

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT
Kontrolli talidoneità
(oriġinarjament
għall-Valutazzjoni
tal-Ispejjeż
Kumulattivi)

Deskrizzjoni
Kontrolli tal-idoneità tal-aktar leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE li jħallu impatt fuq dan is-settur
fil-qasam tas-suq intern u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.
Se tinbeda fl-2015.

Ġustizzja, Konsumatur u Ugwaljanza bejn is-Sessi
59.

Id-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u Inizjattiva
komparattiv
(id-"Direttiva
tal- leġiżlattiva:
Kummerċjalizzazzjoni tan-Negozju", id-DRQK)
Simplifikazzjoni

Id-Direttiva tal-Kummerċjalizzazzjoni tan-Negozju tissimplifika u tirrazzjonalizza l-ambitu
tal-protezzjoni fi tranżazzjonijiet bejn negozji. Tindirizza l-problema ta’ prattiki qarrieqa ta’
kummerċjalizzazzjoni onlajn jew permezz ta’ mezzi oħra ta’ komunikazzjoni mill-bogħod.
Il-benefiċċju mistenni tad-Direttiva tal-Kummerċjalizzazzjoni tan-Negozji għall-SMEs,
(tnaqqis fl-ispejjeż marbuta ma’ prattiki qarrieqa ta’ kummerċjalizzazzjoni fejn l-SMEs
infushom ma jkunux jistgħu jinfurzaw id-dritt tagħhom b’mod effettiv) jammonta għal
EUR 419-il miljun - EUR 477 miljun kull sena.

60.

Trattament ugwali fis-sigurtà soċjali

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni rigward trattament ugwali fis-sigurtà soċjali tkopri d-Direttiva
tal-Kunsill 79/7/KEE dwar l-implimentazzjoni progressiva tal-prinċipju tat-trattament ugwali
tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' sigurtà soċjali.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

61.

Kuntratti ta’ timeshare, dwar prodott ta’ vaganza Evalwazzjoni
għal perjodu fit-tul, ta’ bejgħ mill-ġdid u ta’
skambju

L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2008/122/KE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur rigward ċerti
aspetti ta’ kuntratti ta’ timeshare, kuntratti dwar prodotti ta’ vaganza għal perjodu fit-tul,
kuntratti ta’ bejgħ mill-ġdid u kuntratti ta’ skambju.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

62.

Qafas leġiżlattiv dwar id-drittijiet tal-konsumaturi Kontroll tal-idoneità
u r-reklamar

Kontrolli tal-idoneità fuq atti legali relatati mad-drittijiet tal-konsumaturi u r-reklamar inkluż:
• Id-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju malkonsumatur.
• Id-Direttiva 1999/44/KE dwar ċerti aspetti tal-bejgħ ta' oġġetti tal-konsum u
garanziji assoċjati magħhom;
• Id-Direttiva 93/13/KE dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumaturi.
Se tinbeda fl-2015.
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Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

Il-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza
63.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li Inizjattiva
jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom leġiżlattiva:
għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta Kodifikazzjoni
jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li
huma eżentati minn din il-ħtieġa

Il-kodifikazzjoni tar-Regolament dwar il-Viża 539/2001 (14-il emenda) b’segwitu għal
sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mistennija għal nofs l-2015.

64.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/JHA tas- Inizjattiva
17 ta’ Ottubru 2000 li tikkonċerna l-arranġamenti leġiżlattiva: Tħassir
għall-kooperazzjoni bejn l-unitajiet tal-intelliġenza
finanzjarja tal-Istati Membri fir-rigward taliskambju tal-informazzjoni.

Kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIUs) għal skopijiet ta’
prevenzjoni tkun irregolata mir-Raba' Direttiva kontra l-ħasil tal-flus (COM/2013/045). Lambitu tal-applikazzjoni prattika tar-regoli dwar il-kooperazzjoni għal skopijiet ta’ infurzar
tal-liġi huwa limitat u ma hemmx bżonn li jinżamm.

65.

Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tar-Regolament 767/2008 dwar is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża
(VIS) u l-iskambju ta’ dejta bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (ir-Regolament
VIS) u 2004/512/KE d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2004 li tistabbilixxi s-Sistema ta’
Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), ir-Regolament 810/2009) u d-Deċiżjoni 2008/633.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

66.

Dħul, transitu u residenza mhux awtorizzati

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE li tiddefinixxi l-iffaċilitar ta’ dħul,
transitu u residenza mhux awtorizzati u tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/946/JHA dwar
it-tisħiħ tal-qafas penali biex ikun impedut it-tħaffif tad-dħul, it-transitu u r-residenza mhux
awtorizzati għar-rikonċiljazzjoni tal-ġlieda effettiva kontra l-kuntrabandu mal-ħtieġa li tiġi
evitata l-kriminalizzazzjoni tal-assistenza umanitarja.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

67.

FRONTEX inklużi Timijiet ta’ Intervent Rapidu Evalwazzjoni
fil-Fruntieri

Evalwazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għallĠestjoni ta’ Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni
Ewropea.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

68.

Il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata

L-evalwazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/841/JHA.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

Evalwazzjoni
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69.

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Titolu
Programm ta' Azzjoni fuq il-Migrazzjoni Legali

Deskrizzjoni

Kontroll tal-idoneità

Kontroll tal-idoneità tad• Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar il-kondizzjonijiet ta’
dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg bi kwalifiki
għoljin (il-Karta Blu)
• Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta' Novembru 2003 dwar l-istatus ta'
ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul
• Id-Direttiva 2011/98/UE tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar proċedura ta’ applikazzjoni
unika għal permess uniku għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi sabiex jirrisjedu u jaħdmu
fit-territorju ta’ Stat Membru u dwar ġabra komuni ta’ drittijiet għal ħaddiema ta’
pajjiżi terzi residenti legalment fi Stat Membru (Permess Uniku)
Biex tivvaluta l-idoneità ta’ migrazzjoni legali attwali tal-acquis u tipproponi bidliet
possibbli.
Se tinbeda fl-2015.

Inizjattiva
leġiżlattiva: Ilkodifikazzjoni / irriformulazzjoni / irrevoka

Il-kodifikazzjoni, ir-riformulazzjoni u r-revoka tal-leġiżlazzjoni emendata b’żewġ
regolamenti ta’ abilitazzjoni li permezz tagħhom il-leġiżlazzjoni kummerċjali ssir konformi
mat-TFUE — ir-Regolament (UE) Nru 37/2014 tal-15 ta’ Jannar 2014 u r-Regolament (UE)
Nru 38/2014 tal-15 ta’ Jannar.

Il-kummerċ
70.

Il-leġiżlazzjoni dwar il-kummerċ

71.

Devjazzjoni
prinċipali

tal-kummerċ

ta’

ċerti

mediċini Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 953/2003 biex tiġi evitata devjazzjoni tal-kummerċ
fl-Unjoni Ewropea ta’ ċerti mediċini prinċipali.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

Trasport
72.

Id-Direttiva 2007/38/KE dwar ir-retrofitting ta’ Inizjattiva
mirja fuq vetturi tqal tal-merkanzija
leġiżlattiva: Tħassir

Id-Direttiva laħqet l-objettiv tagħha: Il-vetturi kollha soġġetti għall-obbligu tar-retrofitting
(dawk irreġistrati bejn l-1 ta’ Jannar 2000 u s-27 ta’ Jannar 2007) issa huma mgħammra
b’mirja ġodda.

73.

Ir-revoka tar-Regolament 569/2008 li jemenda r- Inizjattiva
Regolament Nru 11 (1960) dwar l-abolizzjoni tad- leġiżlattiva: Tħassir
diskriminazzjoni fir-rati u l-kundizzjonijiet tattrasport.

Dan ir-Regolament ma għadux neċessarju u sostitwit minn żvilupp teknoloġiku u alternattiva
għal-leġiżlazzjoni.

15

Nru

Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

74.

Proposta ta' simplifikazzjoni li temenda r- Inizjattiva
Regolamenti (KE) Nru 1071/2009 dwar l-aċċess leġiżlattiva:
għax-xogħol ta’ operatur tat-trasport bit-triq u Simplifikazzjoni
1072/2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għassuq internazzjonali tat-trasport bit-triq talmerkanzija.

Il-proposta tiċċara u tissimplifika ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolamenti (KE)
Nru 1071/2009 u 1072/2009. L-emendi korrispondenti jiffaċilitaw l-implimentazzjoni millIstati Membri u jressqu applikazzjoni aktar uniformi madwar l-UE. L-emendi previsti
jnaqqsu l-piż amministrattiv għall-awtoritajiet pubbliċi u l-operaturi privati.

75.

Trasport Ikkombinat

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE tas-7 ta’ Diċembru 1992 dwar listabbiliment ta’ regoli komuni għal ċerti tipi ta’ trasport ikkombinat ta’ merkanzija bejn lIstati Membri - id-Direttiva introduċiet inċentivi għall-ħidmiet tat-trasport ikkombinat, l-aktar
permezz ta’ deroga għal limiti u obbligi imposti minn partijiet oħra ta’ leġiżlazzjoni
(kabotaġġ, piżijiet u dimensjonijiet).

76.

Faċilitajiet ta' riċeviment fil-port

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tad- Direttiva 2000/59/KE dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet. Lobjettiv tal-evalwazzjoni huwa ħarsa komprensiva lejn il-funzjonament tad-Direttiva u
valutazzjoni tal-effikaċja u l-effiċjenza. L-evalwazzjoni għandha tindika oqsma problematiċi,
li jistgħu jiġu indirizzati f’rieżami possibbli tad-Direttiva biex ittejjeb u tissimplifika l-qafas
leġislattiv u tnaqqas l-ispejjeż regolatorji.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

77.

Regoli u Standards ta’ Sigurtà għal Vapuri tal- Kontroll tal-idoneità
Passiġġieri

Kontroll tal-Idoneità:
• Id-Direttiva 2009/45/KE tas-6 ta' Mejju 2009 dwar regoli u standards ta' sigurtà għal
vapuri tal-passiġġieri
• Id-Direttiva 2003/25/KE dwar il-ħtiġijiet ta’ stabbiltà speċifiċi għall-vapuri talpassiġġieri ro-ro
• Id-Direttiva 1999/35/KE tad-29 ta' April 1999 dwar sistema ta' stħarriġ obbligatorju
għall-operazzjoni bla perikolu ta' laneċ ro-ro regolari u servizzi tal-inġenji tal-baħar
ta' veloċità kbira għall-passiġġieri
• Id-Direttiva 1998/41/KE dwar ir-reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri
tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet ta' l-Istati Membri tal-Komunità
Il-Kontroll tal-Idoneità għandu l-għan li jevalwa l-potenzjal li jissimplifika u jirrazzjonalizza
l-qafas eżistenti fl-ibbilanċjar bejn ir-regoli tal-IMO, tal-UE u dawk nazzjonali.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.
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Nru

Titolu

It-tip ta’ inizjattiva
/ l-objettiv REFIT

Deskrizzjoni

78.

Il-promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-triq Evalwazzjoni
nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija

Evalwazzjoni tad-Direttiva 2009/33/KE tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni ta’ vetturi
ta’ trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija.
L-objettiv tad-Direttiva huwa li jinkoraġġixxi użu aħjar ta’ proċeduri ta’ sejħa għal offerti li
jwassal għal użu effiċjenti tal-finanzjament pubbliku u jippromwovi vetturi aktar nodfa.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

79.

Is-sigurtà fil-mini

L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2004/54/KE tad-29 ta’ April 2004 dwar il-ħtiġijiet minimi tassigurtà għall-mini fin-Netwerk Trans-Ewropew tat-Toroq.
Ir-riżultati mistennija għall-2015.

Evalwazzjoni
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