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Nr

Tytuł

Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT

Opis

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
1.

Działanie horyzontalne, w ramach którego uznano Inicjatywa
pewną liczbę martwych aktów związanych ze ustawodawcza:
wspólną polityką rolną za nieaktualne
uchylenie

Celem tego działania jest formalne stwierdzenie, że akty, które nie mają już skutków
prawnych, są nieaktualne, chociaż nie mogą one zostać uchylone ze względu na brak
podstawy prawnej.

2.

Przepisy dotyczące etykietowania wołowiny

Ocena

Ocena rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 z 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system
identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z
wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97.
Ocena obejmie wpływ przepisów dotyczących etykietowania wołowiny na łańcuch dostaw
wołowiny, na handel i na konsumentów.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

3.

Szczególne działania dotyczące rolnictwa w Ocena
najbardziej
oddalonych
regionach
Unii
Europejskiej (POSEI)
Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla
mniejszych wysp Morza Egejskiego

Sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady na podstawie odpowiednio art. 32
rozporządzenia (UE) nr 228/2013 i art. 20 rozporządzenie (UE) nr 229/2013 – w celu
dokonania oceny wpływu szczególnych działań dotyczących rolnictwa w regionach
najbardziej oddalonych Unii Europejskiej (POSEI) oraz szczególnych działań dotyczących
rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego. Program POSEI zostanie poddany ocenie,
po której w razie konieczności nastąpi ocena skutków w celu dokonania przeglądu polityki w
tym zakresie.
W toku. Rezultaty spodziewane są w 2016 r.

1

Poprzez program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisja zapewnia, że dorobek prawny UE jest adekwatny do zakładanych celów. W ramach REFIT Komisja analizuje przepisy UE i wskazuje
konieczne działania naprawcze. Działania te obejmują inicjatywy ustawodawcze na rzecz uproszczenia i zmniejszenia obciążeń regulacyjnych, uchylanie przepisów, które nie są już potrzebne, wycofywanie wniosków,
które nie mają realnych szans na przyjęcie lub których pierwotne cele nie mogą już zostać osiągnięte. Obejmują również ewaluacje i kontrole sprawności w celu oceny adekwatności, spójności, wydajności, skuteczności
i wartości dodanej prawodawstwa UE oraz określenia dalszych możliwości wprowadzenia uproszczeń i ograniczania obciążeń. Pierwszy zestaw działań opublikowano w październiku 2013 r., a drugi – w czerwcu 2014
r. Jak dotąd w ramach REFIT określono prawie 200 działań. Zebrano je w kompleksowej tablicy wyników opublikowanej w dniu 18 czerwca 2014 r. W ten sposób Komisja podaje informacje o podejmowanych
działaniach, poczynionych postępach i osiąganych wynikach. Komisja z zadowoleniem przyjmuje też wkład wszystkich zainteresowanych stron i bierze pod uwagę ich uwagi i sugestie.

W programie prac Komisji na 2015 r. potwierdzono, które działania określone w ramach REFIT zostaną przeprowadzone w przyszłym roku. Niniejszy załącznik obejmuje wszystkie inicjatywy ustawodawcze podjęte w
ramach REFIT (uproszczenie, ujednolicenie/przekształcenie, konsolidacja, uchylenie, aktualizacja/przegląd), które zgodnie z planem Komisja ma przyjąć w 2015 r., oraz wszystkie oceny i kontrole sprawności
prowadzone w ramach REFIT, które są w toku lub których wyniki mają zostać opublikowane w 2015 r.
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Tytuł

Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT

Opis

Polityka klimatyczna i energetyczna
4.

Dyrektywa 2003/66/WE zmieniająca dyrektywę Inicjatywa
94/2/WE wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG ustawodawcza:
w zakresie etykiet efektywności energetycznej uchylenie
chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek
typu domowego

Dyrektywa nie ma już zastosowania ze względu na przyjęcie nowych aktów delegowanych.

5.

Dyrektywa 1999/9/WE zmieniająca dyrektywę Inicjatywa
97/17/WE
wykonującą
dyrektywę
Rady ustawodawcza:
92/75/EWG w odniesieniu do etykiet efektywności uchylenie
energetycznej
zmywarek
bębnowych
typu
domowego

Dyrektywa nie ma już zastosowania ze względu na przyjęcie nowych aktów delegowanych.

6.

Dyrektywa 96/89/WE zmieniająca dyrektywę Inicjatywa
95/12/WE
wykonującą
dyrektywę
Rady ustawodawcza:
92/75/EWG w odniesieniu do etykiet efektywności uchylenie
energetycznej pralek bębnowych typu domowego

Dyrektywa nie ma już zastosowania ze względu na przyjęcie nowych aktów delegowanych.

7.

Rozporządzenie Agencji Dostaw Europejskiej Inicjatywa
Aktualizacja/przegląd rozporządzenia.
Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 5 maja 1960 r. ustawodawcza:
określające sposoby równoważenia podaży i popytu aktualizacja/przegląd
w odniesieniu do rud, materiałów źródłowych oraz
specjalnych materiałów rozszczepialnych (Dz. U. P
32 z 11.5.1960)

8.

Rozporządzenie Agencji Dostaw Europejskiej Inicjatywa
Aktualizacja/przegląd rozporządzenia.
Wspólnoty Energii Atomowej, zmieniające ustawodawcza:
rozporządzenie Agencji Dostaw z dnia 5 maja 1960 aktualizacja/przegląd
r. określające sposoby równoważenia podaży i
popytu w odniesieniu do rud, materiałów
źródłowych
oraz
specjalnych
materiałów
rozszczepialnych (Dz. U. L 193 z 25.7.1975)
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Nr
9.

Tytuł

Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 1977 r. w sprawie Inicjatywa
ustanowienia celu wspólnotowego dla zmniejszenia ustawodawcza:
zużycia pierwotnych źródeł energii w przypadku uchylenie
trudności w dostawach ropy naftowej i produktów
ropopochodnych oraz decyzja Komisji z dnia 15
czerwca 1979 r. ustanawiającą szczegółowe zasady
w celu wykonania decyzji Rady 77/706/EWG

Opis
Decyzja jest nieaktualna, ponieważ za główne narzędzie reagowania w przypadku zakłóceń
w dostawach ropy naftowej uznaje się uwolnienie zapasów interwencyjnych zgodnie z
dyrektywą 2009/119/WE w sprawie zapasów ropy naftowej.

10. Promowanie energii odnawialnej

Ocena

Ocena dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

11. Geologiczne składowanie dwutlenku węgla

Ocena

Ocena dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

12. Zmniejszenie
emisji
dwutlenku
węgla Ocena
pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych lub
osobowych

Ocena rozporządzeń 443/2009 i 510/2011 w sprawie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla
pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych lub osobowych.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

13. Jakość paliw

Dyrektywa 98/70/WE w sprawie jakości paliw.
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

Ocena

Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe
14. Badanie przepisów dotyczących handlowych Badanie
przekazów audiowizualnych dotyczących napojów
alkoholowych

Badania mające na celu ocenę, czy przepisy w sprawie handlowych przekazów
audiowizualnych dotyczących napojów alkoholowych zapewniły odpowiedni poziom
ochrony małoletnich. Badanie przyczyni się tym samym do oceny sprawności regulacyjnej
dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (dyrektywa 2010/13/UE).
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

15. Badanie na temat skuteczności współregulacji i Badanie
samoregulacji w dziedzinie wspierania skutecznego
stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach
medialnych

Badanie mające na celu ocenę zakresu, w jakim współregulacje i samoregulacje w dziedzinie
wspierania skutecznego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych
mogą ograniczyć złożoność regulacji.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.
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16. Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej Ocena

Ocena dyrektywy 2002/58/WE dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony
prywatności w sektorze łączności elektronicznej po osiągnięciu porozumienia w sprawie
wniosku dotyczącego ochrony danych.
W toku, zakończenie przewidziano na 2016 r.

17. Dyrektywa
medialnych

Ocena dyrektywy 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich
dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych.
W toku, zakończenie przewidziano na 2016 r.

o

audiowizualnych

usługach Ocena

18. Pakiet telekomunikacyjny

Ocena

Ocena pakietu telekomunikacyjnego z 2009 r.
W toku, zakończenie przewidziano na 2016 r.

19. Podatek akcyzowy

Ocena

Ocena dyrektywa Rady 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku
akcyzowego. Ocena obejmuje porozumienia prawne dotyczące transgranicznego
przemieszczania wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji między
przedsiębiorcami handlowymi i spółkami prowadzącymi sprzedaż na odległość.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

20. Mały punkt kompleksowej obsługi

Ocena

Ocena wprowadzenia małego punktu kompleksowej obsługi (2008/8/WE).
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

Sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła

Zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników
21. Informowanie pracowników i przeprowadzanie z Inicjatywa
nimi konsultacji
ustawodawcza:
konsolidacja,
uproszczenie

Konsolidacja trzech dyrektyw dotyczących informowania pracowników i przeprowadzania z
nimi konsultacji, z uwzględnieniem wyników konsultacji z partnerami społecznymi:
• dyrektywy 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe
warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we
Wspólnocie Europejskiej;
• dyrektywy Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych;
• dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw
pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części
przedsiębiorstw lub zakładów.
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Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT
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22. Statystyki dotyczące przemysłu hutniczego

Inicjatywa
ustawodawcza:
uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 48/2004 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rocznych
statystyk Wspólnoty dotyczących przemysłu hutniczego w latach 2003–2009 jest nieaktualne,
gdyż odnośne dane nie są już gromadzone.

23. Włączenie statystyk społecznych

Inicjatywa
ustawodawcza:
konsolidacja,
uproszczenie

Konsolidacja i integracja przepisów w sprawie tworzenia europejskich statystyk dotyczących
osób i gospodarstw domowych. Celem jest zapewnienie najlepszego wykorzystania
informacji dostarczonych przez prywatne gospodarstwa domowe i osoby prywatne do
zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie statystyk europejskich, utrzymując
jednocześnie obciążenia związane z udzielaniem odpowiedzi na obecnym poziomie.

24. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ocena

Ocena dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz 23
dyrektyw powiązanych.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

25. Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca na Ocena
czas określony

Ocena dyrektywy 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącej Porozumienia ramowego
dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię
Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum
Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych
/ETUC/.
Dyrektywa 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w
sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji
Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych
(CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

26. Obowiązki w zakresie informowania

Ocena dyrektywy Rady 91/533/WE w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego
informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy.
Początek inicjatywy przewidziano na 2015 r., a zakończenie na 2016 r.

Ocena

Środowisko, gospodarka morska i rybołówstwo
27. Rozporządzenie
połowów

w

sprawie

upoważnień

do Inicjatywa
ustawodawcza:
przekształcenie

Wniosek dotyczący rozporządzenia zastępującego rozporządzenie (WE) nr 1006/2008
dotyczące upoważnień do połowów. Przekształcenie obecnego rozporządzenia dotyczącego
upoważnień do połowów w celu uproszczenia obecnego systemu, harmonizacji bardzo
zróżnicowanych wymagań dotyczących danych z państw członkowskich i poprawy
skuteczności sankcji.
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Nr

Tytuł

28. Uproszczenie środków technicznych
ochrony organizmów morskich

Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT
w celu Inicjatywa
ustawodawcza:
uproszczenie

Opis
Wniosek dotyczący uproszczonych ram środków technicznych zmieniający rozporządzenie
(WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla
ochrony niedojrzałych organizmów morskich.

29. Rozporządzenia
w
sprawie
oznakowania Kontrola sprawności
ekologicznego oraz systemu ekozarządzania i
audytu we Wspólnocie (EMAS)

Kontrola sprawności:
• rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we
Wspólnocie (EMAS);
• rozporządzenia nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE.
Celem kontroli sprawności jest analiza i ocena wkładu w konkurencyjność, zrównoważoną
konsumpcję i produkcję.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

30. Wspólna polityka rybołówstwa

Ocena

Ocena wpływu rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa (rozporządzenia (WE)
nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w
celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa) na wdrożenie
zasad i celów wspólnej polityki rybołówstwa, od chwili jego wejścia w życie w dniu 1
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

31. Odpowiedzialność za środowisko

Ocena

Ocena dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Zgodnie z art. 18
dyrektywy Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat
doświadczeń zdobytych w trakcie stosowania dyrektywy.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

32. Woda pitna

Ocena

W komunikacie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right 2Water” Komisja
zapowiedziała, że rozpocznie ogólnounijne konsultacje społeczne na temat dyrektywy w
sprawie wody pitnej (dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Przeprowadzona w następstwie konsultacji
ocena dostarczy informacji, czy prawodawstwo jest adekwatne do zakładanych celów oraz
czy je osiąga.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.
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Nr

Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT

Tytuł

33. Infrastruktura
informacji
przestrzennej
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

we Ocena

Opis
Ocena dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

34. Natura 2000 (dyrektywy: ptasia i siedliskowa)

Kontrola sprawności

Kontrola sprawności:
• dyrektywy nr 2009/147/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;
• dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
W toku, zakończenie planowane na 2016 r.

35. Hałas w środowisku

Ocena

Ocena dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w
środowisku. W art. 10 ust. 4 i art. 11 dyrektywy przewidziano, że regularnie co pięć lat
Komisja przygotowuje sprawozdanie zawierające ocenę wdrożenia dyrektywy,
podsumowanie zgłoszonych map i planów działania oraz ocenę potrzeby dalszych działań
wspólnotowych.
W toku, zakończenie planowane na 2016 r.

Transferu Ocena

Ocena rozporządzenia (WE) nr 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę 91/689/EWG i 96/61/WE
– zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisja co trzy lata publikuje sprawozdanie na podstawie
informacji przekazanych przez państwa członkowskie.
W toku, zakończenie planowane na 2016 r.

36. Europejski Rejestr Uwalniania
Zanieczyszczeń (E-PRTR)

i

37. Emisje lotnych związków organicznych – etap I
(LZO I)

Ocena

Ocena dyrektywy 94/63/WE w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych
(LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw. W
ramach oceny szczególną uwagę zwróci się na wykrywanie i ocenę obciążeń regulacyjnych i
określenie możliwości uproszczenia. Inicjatywa jest prowadzona równolegle z oceną
dyrektywy LZO II.
W toku, zakończenie planowane na 2016 r.
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Nr

Tytuł

Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT

Opis

38. Emisje lotnych związków organicznych – etap II Ocena
(LZO II)

Ocena dyrektywy 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania
oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
Zgodnie z art. 7 dyrektywy LZO II do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja dokonuje przeglądu
wdrażania tej dyrektywy, a w szczególności:
• pułapu 100 m3 rocznie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 2 lit. b)
powyższej dyrektywy oraz w art. 6 ust. 3 dyrektywy 94/63/WE;
• rejestru zgodności funkcjonujących systemów odzyskiwania oparów paliwa na
etapie II; oraz
• potrzeby instalacji automatycznego systemu monitorowania.
Inicjatywa jest prowadzona równolegle z oceną dyrektywy LZO I.
W toku, zakończenie planowane na koniec 4. kwartału 2016 r.

39. Dzikie zwierzęta w ogrodach zoologicznych

Ocena

Ocena dyrektywy 1999/22/WE dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach
zoologicznych.
Początek inicjatywy przewidziano na 2015 r., a zakończenie na 2016 r.

oceny Ocena

Ocena dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa
2001/42/WE) – zgodnie z art. 12 tej dyrektywy Komisja, począwszy od 2006 r., co siedem lat
przygotowuje sprawozdania z jej stosowania i skuteczności. Drugie sprawozdanie z realizacji
zaplanowane na 2016 r. obejmie ocenę stosowania i skuteczności dyrektywy w całej UE oraz
ocenę możliwości uproszczenia; może prowadzić do oceny REFIT.
Początek inicjatywy przewidziano na 2015 r., a zakończenie na 2016 r.

40. Dyrektywa w sprawie strategicznej
oddziaływania na środowisko (SEA)

Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych
41. Dyrektywa 2003/71/WE w sprawie prospektu Ocena
emisyjnego

Ocena dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.
w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.
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Tytuł

42. Międzynarodowe standardy rachunkowości

Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT

Opis

Ocena

Ocena rozporządzenia nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów
rachunkowości. Celem jest ocena faktycznego wpływu 8 lat stosowania Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)2 w UE w odniesieniu do początkowych
celów regulacji Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

Kontrola sprawności

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i
wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Celem kontroli sprawności jest ocena skuteczności, wydajności, spójności, adekwatności i
wartości dodanej UE głównych narzędzi stosowanych w prawie żywnościowym (w
szczególności ustawodawstwa opartego na badaniach naukowych, stosowania zasady
ostrożności, zapobiegania oszustwom i informowania konsumentów, wymogów w zakresie
autokontroli i śledzenia żywności, narzędzi do zarządzania alarmami, sytuacjami
nadzwyczajnymi i kryzysowymi, EFSA).
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności
43. Prawo żywnościowe

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
44. Dyrektywa 1999/45/WE w sprawie klasyfikacji, Inicjatywa
pakowania
i
etykietowania
preparatów ustawodawcza:
niebezpiecznych
uchylenie

Dyrektywa zostanie uchylona w dniu 1 czerwca 2015 r. zgodnie z art. 60 rozporządzenia CLP
(rozporządzenie (WE) nr 1272/2008).

45. Prawo spółek

Połączenie 7 dyrektyw dotyczących prawa spółek w jeden instrument, aby zwiększyć ich
przejrzystość i czytelność (dyrektywy: 82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35,
2012/17, 2012/30). Celem połączenia kilku dyrektyw dotyczących prawa spółek w jeden
instrument jest zwiększenie ich przejrzystości i czytelności.

2

Inicjatywa
ustawodawcza:
ujednolicenie

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

Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT

Tytuł

Opis

46. Ropa naftowa/sektor rafinacji ropy naftowej

Kontrola sprawności

Kontrola sprawności prawodawstwa UE mającego znaczenie dla przemysłu rafinacji ropy
naftowej, na przykład dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w
sprawie opodatkowania energii, unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji,
dyrektywy w sprawie jakości paliw, dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych i
energooszczędnych pojazdów, dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, dyrektywy w
sprawie strategicznych rezerw ropy naftowej, dyrektywy w sprawie paliw żeglugowych,
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie jakości powietrza.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

47. Przemysł chemiczny

Ocena łącznych
kosztów

Ocena łącznych kosztów najważniejszych przepisów i polityk UE mających znaczenie dla
europejskiego przemysłu chemicznego.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

48. Stosowanie zasady wzajemnego
odniesieniu do towarów
49. Środki zaradcze
publicznych

w

dziedzinie

uznania

w Ocena

Ocena zasady wzajemnego uznania oraz sposobu, w jaki jest ona stosowana w państwach
członkowskich (art. 34 TFUE).
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

zamówień Ocena

Ocena dyrektywy 2007/66/WE zmieniającej dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG w
zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień
publicznych.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

50. Dyrektywy w sprawie opakowań

Ocena

Ocena dyrektyw 75/107/EWG, 76/211/EWG i 2007/45/WE w sprawie opakowań.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

51. Przedstawiciele handlowi

Ocena

Rynek wewnętrzny – ocena dyrektywy 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie
koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli
handlowych działających na własny rachunek.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

52. Prawodawstwo w sprawie chemikaliów inne niż Kontrola sprawności
REACH3

3

Kontrole sprawności w odniesieniu do najważniejszych aktów prawnych dotyczących
chemikaliów, które nie są objęte przepisami REACH, a także aspektów prawodawstwa
mającego zastosowanie do przemysłu przetwórczego.
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

Oceną tą zarządzają również DG ds. Środowiska i DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.
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Tytuł

Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT

Opis

53. Przydatność działań normalizacyjnych

Ocena

Ocena unijnych systemów normalizacyjnych. Celem jest ocena znaczenia europejskiego
systemu normalizacyjnego ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012 w sprawie
normalizacji europejskiej.
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

54. Dyrektywa w sprawie maszyn

Ocena

Rynek wewnętrzny produktów – ocena dyrektywy 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w
sprawie maszyn.
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

55. Branże związane z leśnictwem

Ocena łącznych
kosztów

Ocena łącznych kosztów regulacyjnych ponoszonych w związku z najważniejszymi aktami
prawnymi i politykami UE przez branże związane z leśnictwem w UE (obróbka drewna,
meblarstwo, przemysł celulozowy, papierniczy i poligraficzny), zwłaszcza w odniesieniu do
marży zysku i międzynarodowej konkurencyjności.
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

56. Szkoło/ceramika

Ocena łącznych
kosztów

Ocena łącznych kosztów regulacyjnych ponoszonych w związku z najważniejszymi aktami
prawnymi i politykami UE przez przemysł szklarski i ceramiczny w UE , zwłaszcza w
odniesieniu do marży zysku i międzynarodowej konkurencyjności.
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

57. Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach

Ocena

Ocena dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach
handlowych.
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

58. Branża budowlana

Kontrola sprawności
(początkowo ocena
łącznych kosztów)

Kontrola sprawności najważniejszych aktów prawnych UE, które mają wpływ na
przedmiotowy sektor w zakresie rynku wewnętrznego i efektywności energetycznej.
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

Wymiar sprawiedliwości, konsumenci i równouprawnienie płci
59. Dyrektywa 2006/114/WE dotycząca reklamy Inicjatywa
wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej ustawodawcza:
(„dyrektywa w sprawie marketingu kierowanego do uproszczenie
przedsiębiorstw”)

Dyrektywa w sprawie marketingu kierowanego do przedsiębiorstw uprości i zracjonalizuje
zakres ochrony w transakcjach między przedsiębiorcami. Zajęto się w niej problemem
wprowadzających w błąd praktyk marketingowych w internecie lub innych środków
porozumiewania się na odległość. Korzyści, jakie dyrektywa w sprawie marketingu
kierowanego do przedsiębiorstw przyniesie MŚP (ograniczenie kosztów związanych z
wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi, w przypadku których MŚP nie są w
stanie samodzielnie skutecznie dochodzić swoich praw), wynoszą 419–477 mln EUR rocznie.
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Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT

Opis

60. Równe traktowanie w dziedzinie zabezpieczenia Ocena
społecznego

Ocena przepisów dotyczących równego traktowania w dziedzinie zabezpieczenia
społecznego, obejmująca dyrektywę Rady 79/7/EWG w sprawie stopniowego wprowadzania
w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia
społecznego.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

61. Umowy timeshare, umowy o długoterminowe Ocena
produkty wakacyjne, umowy odsprzedaży oraz
wymiany

Ocena dyrektywy 2008/122/WE w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do
niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów
odsprzedaży oraz wymiany.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

62. Ramy prawne dotyczące praw konsumentów i Kontrola sprawności
reklamy

Kontrola sprawności aktów prawnych dotyczących praw konsumentów i reklamy, w tym:
• dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów;
• dyrektywy 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów
konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji;
• dyrektywy 93/13/WE w sprawie nieuczciwych warunków w umowach
konsumenckich.
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.

Migracje, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo
63. Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 Inicjatywa
wymieniające państwa trzecie, których obywatele ustawodawcza:
muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic ujednolicenie
zewnętrznych, oraz te, których obywatele są
zwolnieni z tego wymogu

Ujednolicenie rozporządzenia nr 539/2001 w sprawie wiz (14 poprawek) w następstwie
orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości spodziewanego w połowie 2015 r.

64. Decyzja Rady (2000/642) z dnia 17 października Inicjatywa
2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie współpracy ustawodawcza:
pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego uchylenie
państw członkowskich w odniesieniu do wymiany
informacji

Współpraca między jednostkami analityki finansowej (FIU) w celach zapobiegawczych
zostanie uregulowane proponowaną 4. dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu
pieniędzy (COM/2013/045). Praktyczny zakres stosowania przepisów dotyczących
współpracy do celów egzekwowania prawa jest ograniczony i nie musi być utrzymywany.
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65. Wizowy system informacyjny

Ocena

Ocena rozporządzenia nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz
wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych
(rozporządzenie w sprawie VIS) oraz decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w
sprawie ustanowienia wizowego systemu informacyjnego (VIS), rozporządzenia nr 810/2009
i decyzji nr 2008/633.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

66. Nielegalny wjazd, tranzyt i pobyt

Ocena

Ocena dyrektywy 2002/90/WE definiującej ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu
oraz decyzji ramowej Rady 2002/946/WSiSW w sprawie wzmocnienia systemu karnego w
celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu, mająca na celu
pogodzenie skutecznego zwalczania przemytu z potrzebą uniknięcia kryminalizacji pomocy
humanitarnej.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

67. Frontex, w tym zespoły szybkiej interwencji na Ocena
granicy

Ocena rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii
Europejskiej.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

68. Walka z przestępczością zorganizowaną

Ocena

Ocena decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

69. Legalna migracja

Kontrola sprawności

Kontrola sprawności:
• dyrektywy 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i
pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji (niebieska karta);
• dyrektywy 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli
państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi;
• dyrektywy 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego
wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na
terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla
pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim
(jedno zezwolenie).
Celem jest ocena sprawności obecnego dorobku prawnego w dziedzinie legalnej migracji i
zaproponowanie możliwych zmian.
Inicjatywa ma się rozpocząć w 2015 r.
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Handel
70. Prawodawstwo dotyczące wymiany handlowej

Inicjatywa
ustawodawcza:
ujednolicenie /
przekształcenie /
uchylenie

71. Przesuniecie handlu niektórymi podstawowymi Ocena
produktami leczniczymi

Ujednolicenie, przekształcenie i uchylenie przepisów zmienionych dwoma rozporządzeniami
upoważniającymi, które dostosowują prawodawstwo dotyczące wymiany handlowej do
TFUE – rozporządzeniem (UE) nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz rozporządzeniem
(UE) nr 38/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ocena rozporządzenia (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej
przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

Transport
72. Dyrektywa 2007/38/WE w sprawie doposażenia Inicjatywa
samochodów
ciężarowych
w
lusterka ustawodawcza:
samochodowe
uchylenie

Cel dyrektywy już osiągnięto: wszystkie pojazdy objęte obowiązkiem doposażenia (pojazdy,
które zarejestrowano między dniem 1 stycznia 2000 r. a dniem 27 stycznia 2007 r.) są
wyposażone w nowe lusterka.

73. Uchylenie
rozporządzenia
nr
569/2008 Inicjatywa
zmieniającego rozporządzenie nr 11 (1960) w ustawodawcza:
sprawie zniesienia dyskryminacji w stawkach i uchylenie
warunkach transportu

Rozporządzenie to nie jest już konieczne – ze względu na rozwój technologii zostało
zastąpione innymi przepisami.

74. Uproszczenie
wniosku
zmieniającego Inicjatywa
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dotyczące ustawodawcza:
dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i nr uproszczenie
1072/2009 dotyczące wspólnych zasad dostępu do
rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Wniosek przyczyni się do doprecyzowania i uproszczenia niektórych przepisów rozporządzeń
(WE) nr 1071/2009 i 1072/2009. Odpowiednie poprawki ułatwią państwom członkowskim
wdrażanie przepisów i zapewnią ich bardziej jednolite stosowanie w całej UE. Przedmiotowe
zmiany zmniejszą obciążenie administracyjne dla organów publicznych i podmiotów
prywatnych.

75. Transport kombinowany

Ocena dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi – dyrektywa wprowadziła zachęty dla operacji transportu kombinowanego,
głównie w drodze odstępstwa od ograniczeń i obowiązków nałożonych na mocy innych
aktów prawnych (kabotaż, ciężar i wymiary).

Ocena
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76. Portowe urządzenie odbiorcze

77. Reguły i normy
pasażerskich

bezpieczeństwa

Rodzaj inicjatywy /
cel REFIT
Ocena

statków Kontrola sprawności

Opis
Ocena dyrektywy 2000/59/WE w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów. Celem
oceny jest kompleksowy przegląd funkcjonowania dyrektywy oraz ocena jej skuteczności i
wydajności. Ocena powinna wskazać problemy, które można rozwiązać w drodze
ewentualnego przeglądu dyrektywy w celu poprawy i uproszczenia ram prawnych i
zmniejszenia kosztów regulacyjnych.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.
Kontrola sprawności:
• dyrektywy 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm
bezpieczeństwa statków pasażerskich;
• dyrektywy 2003/25/WE w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na
uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro;
• dyrektywy Rady 1999/35/WE w sprawie systemu obowiązkowych przeglądów dla
bezpiecznej, regularnej żeglugi promów typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich;
• dyrektywy Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na
pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich
Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty.
Celem kontroli sprawności jest ocena szans na uproszczenie i usprawnienie istniejących ram,
obejmujących przepisy krajowe, unijne i przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

78. Promowanie
ekologicznie
czystych
i Ocena
energooszczędnych
pojazdów
transportu
drogowego

Ocena dyrektywy 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.
Celem dyrektywy jest zachęcanie do lepszego wykorzystania procedur przetargowych
prowadzących do wydajnego wykorzystania środków publicznych i promowanie bardziej
ekologicznych pojazdów.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

79. Bezpieczeństwo tuneli

Ocena dyrektywy 2004/54/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań
bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej.
Rezultaty spodziewane są w 2015 r.

Ocena
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