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Załącznik II: inicjatywy w ramach REFIT
1
 

Lp. Tytuł Opis
2
 

Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji  

1.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(WEEE)  

 

Akt wykonawczy dotyczący standardowego formatu i częstotliwości składania sprawozdań (dyrektywa 

2012/19/UE; art. 16 ust. 3; 4. kwartał 2017). Działanie podejmowane w następstwie opinii platformy REFIT. 

Połączony jednolity rynek cyfrowy  

2.  ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. 

Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) 

 

Rewizja rozporządzenia nr 526/2013 (rozporządzenie w sprawie ENISA) określającego mandat, cele i 

zadania Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (w tym ocena skutków, 4. kwartał 

2017). 

3.  Rozporządzenie w sprawie domeny 

 

 

Rewizja rozporządzenia (WE) nr 733/2002 w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego 

Poziomu.eu oraz rozporządzenia (WE) nr 874/2004 ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące 

wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu (w tym ocena skutków; art. 173 TFUE; 3. 

kwartał 2017). W ostatnim dziesięcioleciu na rynku domen najwyższego poziomu nastąpiły znaczące zmiany, 

które stanowią źródło zarówno strategicznych wyzwań, jak i możliwości dla domeny najwyższego poziomu 

.eu. 

 

                                                            
1 W niniejszym załączniku zamieszczono wykaz inicjatyw w ramach REFIT, których przyjęcie planuje się w 2017 r. Stanowi on uzupełnienie wykazu nowych inicjatyw w 

załączniku I. 
2 W niniejszym załączniku Komisja przedstawia dalsze informacje, o ile są dostępne, na temat inicjatyw uwzględnionych w programie prac, zgodnie z Porozumieniem 

międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. Informacje te, podane w nawiasach pod opisem każdej inicjatywy, mają jedynie charakter orientacyjny i 

mogą ulec zmianie w czasie procesu przygotowawczego, szczególnie z uwagi na wynik oceny skutków. 
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Stabilna unia energetyczna oparta na przyszłościowej polityce przeciwdziałania zmianie klimatu  

4.  Transport kombinowany 

 

Rewizja dyrektywy 92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi mająca na celu poprawę wydajności i 

efektywności oraz dalsze propagowanie transportu intermodalnego w UE (w tym ocena skutków; 4. kwartał 

2017). Rewizja jest następstwem oceny zakończonej w 2016 r. 

Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej 

5.  Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych 2015 

 

Rewizja rozporządzenia Komisji 651/2014 oraz wprowadzenie wyłączeń dla portów oraz portów lotniczych w 

rozporządzeniu Komisji uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie Rady 2015/1589; 1. kwartał 2017).  

6.  Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego 

 

Rewizja dyrektywy 2008/118/WE w celu dostosowania i zapewnienia spójności przepisów celnych i przepisów 

dotyczących podatku akcyzowego, zwiększenia pewności prawa oraz zapewnienia jednolitego stosowania 

przepisów UE (w tym ocena skutków; art. 113 TFUE; 4. kwartał 2017). 

7.  Zmiana struktury podatku akcyzowego od 

alkoholu i napojów alkoholowych 

 

Rewizja dyrektywy Rady 92/83/EWG w sprawie struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów 

alkoholowych (w tym ocena skutków; art. 113 TFUE; 4. kwartał 2017). 

8.  Szkolenia, kwalifikacje i licencje w transporcie 

drogowym 

 

Rewizja dyrektywy 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców 

niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (w tym ocena skutków; art. 91 TFUE; 4. kwartał 

2016). Działanie podejmowane w następstwie oceny zakończonej w lipcu 2016 r. 
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9.  Poprawa funkcjonowania rynku transportu 

autobusowego i autokarowego  

 

Rewizja rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego 

rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w celu 

zapewnienia większej konkurencji na krajowych rynkach przewozów autokarowych, zapewnienia 

niedyskryminacyjnego dostępu do terminali i innej infrastruktury (w tym ocena skutków; art. 91 TFUE; 4. 

kwartał 2017). Rewizja jest następstwem oceny zakończonej w 2016 r. 

10.  Dostęp do unijnego rynku przewozów 

drogowych 

 

Rewizja rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w celu wprowadzenia 

uproszeń, ułatwienia wdrożenia i wyrównania warunków działania (w tym ocena skutków; art. 91 TFUE; 2. 

kwartał 2017). Rewizja jest następstwem oceny zakończonej w 2016 r. 

11.  Ulepszenia przepisów prawa socjalnego w 

transporcie drogowym 

 

Rewizja rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE oraz dyrektywy 2006/22/WE w celu 

zapewnienia prawdziwie równych warunków działania dla branży transportu drogowego oraz odpowiednich 

warunków pracy (w tym ocena skutków; 2. kwartał 2017). Rewizja jest następstwem oceny zakończonej w 2016 

r. 

12.  Kodeks dla małych statków 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie ułatwienia i uproszczenia budowy małych statków 

pasażerskich oraz transgranicznego handlu tymi statkami, a także ich rejestracji (art. 100 ust. 2 TFUE; 4. 

kwartał 2017). Działanie jest następstwem kontroli sprawności unijnych przepisów prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa statków pasażerskich, przeprowadzonej w ramach REFIT. 

13.  Wynajem pojazdów 

 

Rewizja dyrektywy 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu 

przewozu drogowego rzeczy w celu optymalizacji przydziału zasobów, zwiększenia elastyczności 

organizowania operacji transportu towarowego, a co za tym idzie – produktywności przedsiębiorstw (w tym 

ocena skutków; art. 91 TFUE; 2. kwartał 2017). Rewizja jest następstwem oceny zakończonej w 2016 r. 

14.  Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo tuneli 

 

Rewizja dyrektywy 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej oraz 

dyrektywy 2004/54/WE w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej 

sieci drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze, praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury tuneli na drogach sieci TEN-T, stworzenia równych warunków działania w dziedzinie 

zarządzania bezpieczeństwem oraz ograniczenia obciążeń administracyjnych. Działanie podejmowane w 

następstwie dwóch ocen zakończonych w 2015 r. (w tym ocena skutków; art. 91 TFUE; 4. kwartał 2017). 
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Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa 

15.  Płatności transgraniczne 

 

Rewizja ustawodawcza rozporządzenia (WE) nr 924/2009 w sprawie płatności transgranicznych w celu 

rozszerzenia jego zakresu na wszystkie waluty inne niż euro, poprawy dostępu do informacji oraz 

ograniczenia opłat z tytułu transakcji transgranicznych, szczególnie do i z państw członkowskich spoza strefy 

euro (art. 114 TFUE; 4. kwartał 2017).  

Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie  

16.  System informacyjny Schengen 

 

Rewizja rozporządzenia 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW w sprawie utworzenia, funkcjonowania i 

użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), (art. 77 ust. 2 lit. b) i d), art. 82 i 87 

TFUE; 4. kwartał 2016). Inicjatywa ta jest następstwem oceny wdrożenia systemu SIS II, zgodnie z wymogiem 

zawartym w podstawach prawnych (rozporządzenie (WE) nr 1987/2006, decyzja Rady 2007/533/WSiSW; 

działanie jest następstwem oceny z 2016 r. 

17.  Prawo ochrony konsumentów 

 

Rewizja dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, 

dyrektywy 98/6/WE w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych 

konsumentom, dyrektywy 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych 

i związanych z tym gwarancji, dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych 

stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, dyrektywy 2006/114/WE 

dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, dyrektywy 2009/22/WE w sprawie 

nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów oraz dyrektywy 

2011/83/UE w sprawie praw konsumentów (w tym ocena skutków, 4. kwartał 2017). Rewizja jest następstwem 

kontroli sprawności i ewaluacji. 

W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji 

18.  Wizowy system informacyjny 

 

Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) 

oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych oraz 

rozporządzenia 810/2009 ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy (Kodeks wizowy) (w tym ocena 

skutków; art.77 ust. 2 lit. a) i b) oraz art. 87 TFUE). Działanie jest następstwem oceny z 2016 r. 
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