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Příloha II: Iniciativy REFIT1

Č.

Název

Popis2

Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice
1.

Odpadní elektrické a elektronické zařízení
(OEEZ)

Prováděcí akt o standardním formátu a četnosti podávání zpráv (směrnice 2012/19/EU; čl. 16 odst. 3;
Q4/2017). Opatření navazuje na stanovisko platformy REFIT.

Propojený jednotný digitální trh
2.

ENISA (Agentura Evropské unie pro bezpečnost
sítí a informací)

Revize nařízení (EU) č. 526/2013 (nařízení o agentuře ENISA), které vymezuje poslání, cíle a úkoly agentury
Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (včetně posouzení dopadů, Q4/2017).

3.

Nařízení o doménovém jméně

Revize nařízení (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně „.eu“ (TLD) a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény
nejvyšší úrovně .eu (včetně posouzení dopadů; článek 173 SFEU; Q3/2017). Během posledních deseti let prodělal
trh s TLD významné změny, které pro doménu .eu TLD znamenají strategické výzvy i příležitosti.

Tato příloha obsahuje legislativní iniciativy v rámci programu REFIT, jejichž přijetí se plánuje na rok 2017. Doplňuje seznam nových iniciativ uvedených v příloze I.
V této příloze Komise poskytuje další informace, jsou-li k dispozici, o iniciativách, které jsou součástí jejího pracovního programu, a to v souladu s interinstitucionální
dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů. Tyto informace, které jsou uvedeny v závorkách za popisem každé iniciativy, jsou pouze orientační a v průběhu
přípravného procesu mohou být pozměněny, zejména s ohledem na výsledek posouzení dopadů.
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Č.

Popis2

Název

Odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu
4.

Kombinovaná doprava

Revize směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží
mezi členskými státy, která má zlepšit účinnost a účelnost a zajistit další podporu intermodální dopravy v EU
(včetně posouzení dopadů; Q4/2017). Tato revize navazuje na hodnocení dokončené v roce 2016.

Lepší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna
5.

Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER)
z roku 2015

Revize nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se zavádějí ustanovení o výjimkách pro přístavy a letiště
v nařízení Komise, kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem podle článků
107 a 108 Smlouvy (nařízení Rady 2015/1589; Q1/2017).

6.

Obecná úprava spotřebních daní

Revize směrnice 2008/118/ES, jejímž cílem je harmonizovat předpisy o clu a spotřebních daních, zlepšit
právní jistotu a zajistit jednotné uplatňování práva EU (včetně posouzení dopadů; článek 113 SFEU; Q4/2017).

7.

Revize struktury spotřebních daní z alkoholu
a alkoholických nápojů

Revize směrnice Rady 92/83/EHS o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (včetně
posouzení dopadů; článek 113 SFEU; Q4/2017).

8.

Odborná příprava, kvalifikace, udělování
povolení v silniční dopravě

Revize směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel
pro nákladní nebo osobní dopravu (včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q4/2016). Opatření navazuje na
hodnocení dokončené v červenci 2016.

9.

Lepší fungování trhu pro autobusovou
a autokarovou dopravu

Revize nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové
a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, jejímž cílem je zlepšit hospodářskou soutěž
na domácích trzích s autokary a zajistit nediskriminační přístup k terminálům či jiné infrastruktuře (včetně
posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q4/2017). Tato revize navazuje na hodnocení dokončené v roce 2016.
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Č.

Název

Popis2

10. Přístup na evropský trh silniční přepravy zboží

Revize nařízení (ES) č. 1072/2009 a nařízení (ES) č. 1071/2009, jejímž účelem je zjednodušit a usnadnit
provádění rovných podmínek a posílit tyto podmínky (včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q2/2017).
Tato revize navazuje na hodnocení dokončené v roce 2016.

11. Posílení sociálních právních předpisů v silniční
dopravě

Revize nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2002/15/ES a směrnice 2006/22/ES, která má zajistit skutečně
rovné podmínky v odvětví silniční dopravy, jakož i odpovídající pracovní podmínky (včetně posouzení dopadů;
Q2/2017).Tato revize navazuje na hodnocení dokončené v roce 2016.

12. Kodex pro malé řemeslnické firmy

Návrh doporučení Rady, který má usnadnit a zjednodušit stavbu malých osobních lodí a přeshraniční obchod
s nimi, jakož i registraci těchto lodí (čl. 100 odst. 2 SFEU; Q4/2017). Návazná opatření na kontrolu účelnosti
právních předpisů REFIT týkající se předpisů EU o bezpečnosti osobních lodí.

13. Pronájem vozidel

Revize směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží, která má
optimalizovat přidělování zdrojů, zvýšit flexibilitu při organizaci nákladní dopravy, a tedy produktivitu
společností (včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q2/2017). Tato revize navazuje na hodnocení
dokončené v roce 2016.

14. Silniční infrastruktura a bezpečnost tunelů

Revize směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury a směrnice 2004/54/ES o minimálních
bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě, která má za cíl zlepšit bezpečnost silničního
provozu, řízení bezpečnosti infrastruktury tunelů na silnicích TEN-T, umožnit rovné podmínky v oblasti
řízení bezpečnosti a snížit administrativní zátěž. Opatření navazuje na dvě hodnocení dokončená v roce 2015
(včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q4/2017).

Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie
15. Přeshraniční platby

Legislativní revize nařízení (ES) č. 924/2009 o přeshraničních platbách, která má za cíl rozšířit oblast
působnosti nařízení na všechny měny jiné než euro, zlepšit zveřejňování a snížit poplatky za přeshraniční
transakce, zejména pokud jde o transakce do členských států mimo eurozónu a z těchto států (článek 114
SFEU; Q4/2017).
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Oblast spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře
16. Schengenský informační systém

Revize nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/JHA o zřízení, provozu a využívání
Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (čl. 77 odst. 2 písm. b) a d), články 82 a 87
SFEU; Q4/2016). Tato iniciativa je navazujícím opatřením na hodnocení provádění SIS II, jak požaduje
právní základ (nařízení (ES) č. 1987/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/JHA); navazující opatření na hodnocení
z roku 2016.

17. Předpisy na ochranu spotřebitelů

Revize směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, směrnice
98/6/ES o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli, směrnice 1999/44/ES
o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, směrnice 2005/29/ES o nekalých
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací
reklamě, směrnice 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitele
a směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů. (včetně posouzení, Q4 2017). Revize navazuje na kontrolu
účelnosti a hodnocení.

Na cestě k nové migrační politice
18. Vízový informační systém

Návrh na změnu nařízení (ES) č. 767/2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů mezi
členskými státy o krátkodobých vízech a nařízení (ES) č. 810/2009, kterým se stanoví kodex Společenství
o vízech (vízový kodex) (včetně posouzení dopadů; čl. 77 odst. 2 písm. a) a b) a článek 87 SFEU). Navazující
opatření na hodnocení z roku 2016.
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