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Príloha II: Iniciatívy v rámci programu REFIT
1
 

č. Názov Opis
2
 

Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií  

1.  Odpad z elektrických a elektronických zariadení 

(OEZZ) 

 

Vykonávací akt o štandardnom formáte a intervale podávania správ (smernica 2012/19/EÚ, článok 16 ods. 3, 4. 

kvartál 2017). Nadviazanie na stanovisko platformy REFIT. 

Prepojený digitálny jednotný trh  

2.  ENISA (Agentúra Európskej únie pre sieťovú 

a informačnú bezpečnosť) 

 

Revízia nariadenia č. 526/2013 (nariadenie o agentúre ENISA), ktorým sa stanovujú mandát, ciele a úlohy pre 

Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť. (vrátane posúdenia vplyvu, 4. kvartál 2017) 

3.  Nariadenie o názve domény 

 

 

Revízia nariadenia ES 733/2002 o zavedení domény najvyššej úrovne .eu a nariadenia ES 874/2004, ktorým sa 

stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu 

(vrátane posúdenia vplyvu, článok 173 ZFEÚ, 3. kvartál 2017). Trh s doménou najvyššej úrovne prešiel za 

posledné desaťročie významnými zmenami, ktoré so sebou pre doménu najvyššej úrovne .eu prinášajú 

strategické zmeny a príležitosti. 

 

                                                            
1 V tejto prílohe je uvedený zoznam iniciatív v rámci programu REFIT, ktorých prijatie je plánované na rok 2017. Dopĺňa položky, ktoré sú uvedené spolu s novými 

iniciatívami v prílohe I. 
2 V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva Komisia v tejto prílohe poskytuje ďalšie informácie, ak sú dostupné, o iniciatívach zahrnutých do jej 

pracovného programu. Tieto informácie, ktoré sa pod opisom každej iniciatívy uvádzajú v zátvorkách, sú len orientačné a môžu sa počas prípravného procesu zmeniť, najmä 

vzhľadom na výsledok posúdenia vplyvu. 
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č. Názov Opis
2
 

Odolná energetická Únia uplatňujúca výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy  

4.  Kombinovaná doprava 

 

Revízia smernice 92/106/EHS o vytvorení spoločných pravidiel pre určité druhy kombinovanej prepravy 

tovaru medzi členskými štátmi zameraná na zvýšenie efektívnosti a účinnosti a na zaistenie ďalšieho 

presadzovania intermodálnej dopravy v EÚ (vrátane posúdenia vplyvu, 4. kvartál 2017). Táto revízia nadväzuje 

na hodnotenie dokončené v roku 2016. 

Prehĺbenejší a spravodlivejší vnútorný trh s posilnenou priemyselnou základňou 

5.  Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách 

2015 

 

Revízia nariadenia Komisie 651/2014, ktorou sa zavedú ustanovenia o výnimke pre prístavy a letiská do 

nariadenia Komisie o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 

107 a 108 zmluvy (nariadenie Rady 2015/1589, 1. kvartál 2017).  

6.  Všeobecný systém spotrebných daní 

 

Revízia smernice 2008/118/ES s cieľom zosúladiť právne predpisy v colnej oblasti a oblasti spotrebných daní 

a zaistiť koherentnosť medzi nimi, zvýšiť právnu istotu a zaistiť jednotné uplatňovanie právnych predpisov 

EÚ (vrátane posúdenia vplyvu, článok 113 ZFEÚ, 4. kvartál 2017). 

7.  Revízia štruktúr spotrebných daní pre etanol 

a alkoholické nápoje 

 

Revízia smernice Rady 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje 
(vrátane posúdenia vplyvu, článok 113 ZFEÚ, 4. kvartál 2017). 

8.  Odborná príprava, kvalifikácia a udeľovanie 

licencií v cestnej doprave 

 

Revízia smernice 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných 

vozidiel nákladnej a osobnej dopravy (vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 4. kvartál 2016). Nadviazanie 

na hodnotenie dokončené v júli 2016. 
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č. Názov Opis
2
 

9.  Lepšie fungovanie trhu s autobusovou 

a autokarovou dopravou 

 

Revízia nariadenia (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej 

a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 s cieľom zlepšiť hospodársku súťaž 

na domácich trhoch s autokarovou dopravou, zaistiť nediskriminovaný prístup k terminálom a inej 

infraštruktúre (vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 4. kvartál 2017). Táto revízia nadväzuje na 

hodnotenie dokončené v roku 2016. 

10.  Prístup na trh cestnej nákladnej dopravy EÚ 

 

Revízia nariadenia (ES) č. 1072/2009 a nariadenia (ES) č. 1071/2009 s cieľom zjednodušiť a upevniť rovnaké 

podmienky a uľahčiť ich zavádzanie (vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 2. kvartál 2017). Táto revízia 

nadväzuje na hodnotenie dokončené v roku 2016. 

11.  Posilnenie právnych predpisov v sociálnej oblasti 

týkajúcich sa cestnej dopravy 

 

Revízia nariadenia (ES) č. 561/2006, smernice 2002/15/ES a smernice 2006/22/ES s cieľom zaistiť skutočne 

rovnaké podmienky pre odvetvie cestnej dopravy a adekvátne pracovné podmienky (vrátane posúdenia vplyvu, 

2. kvartál 2017). Táto revízia nadväzuje na hodnotenie dokončené v roku 2016. 

12.  Kódex pre malé plavidlá 

 

Návrh na odporúčanie Rady na uľahčenie a zjednodušenie výroby malých osobných plavidiel, cezhraničného 

obchodu s nimi, ako aj ich registrácie (článok 100 ods. 2 ZFEÚ, 4. kvartál 2017). Nadviazanie na kontrolu 

vhodnosti programu REFIT, pokiaľ ide o právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti osobných lodí 

13.  Prenájom vozidiel 

 

Revízia smernice 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru s cieľom 

optimalizovať rozdelenie zdrojov, zvýšiť pružnosť pri organizovaní operácií nákladnej dopravy a tým aj 

produktivitu spoločností (vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 2. kvartál 2017). Táto revízia nadväzuje 

na hodnotenie dokončené v roku 2016. 

14.  Bezpečnosť cestnej infraštruktúry a tunelov 

 

Revízia smernice 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry a smernice 2004/54/ES 

o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti s cieľom zlepšiť 

bezpečnosť cestnej premávky, postupy riadenia bezpečnosti tunelových infraštruktúr na cestách 

transeurópskej dopravnej siete, umožniť rovnaké podmienky v oblasti riadenia bezpečnosti a znížiť 

administratívnu záťaž. Nadviazanie na dve hodnotenia dokončené v roku 2015 (vrátane posúdenia vplyvu, 

článok 91 ZFEÚ, 4. kvartál 2017). 
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č. Názov Opis
2
 

Prehĺbenejšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia 

15.  Cezhraničné platby 

 

Legislatívna revízia nariadenia (ES) č. 924/2009 o cezhraničných platbách s cieľom rozšíriť rozsah jeho 

pôsobnosti na všetky meny iné ako euro, zlepšiť zverejňovanie poplatkov uplatňujúcich sa pri cezhraničných 

transakciách a znížiť ich, najmä pokiaľ ide o transakcie z členských štátov mimo eurozóny a do nich (článok 

114 ZFEÚ, 4. kvartál 2017).  

Priestor spravodlivosti a základných práv založený na vzájomnej dôvere  

16.  Schengenský informačný systém 

 

Revízia nariadenia 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV o zriadení, prevádzke a využívaní 

Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) [článok 77 ods. 2 písm. b) a d), článok 82 a 87 

ZFEÚ, 4. kvartál 2016]. Táto iniciatíva nadväzuje na hodnotenie uplatňovania systému SIS II v súlade 

s právnymi základmi [nariadenie (ES) č. 1987/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV, nadviazanie na 

hodnotenie z roku 2016]. 

17.  Spotrebiteľské právo 

 

Revízia smernice Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, smernice 98/6/ES 

o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi, smernice 1999/44/ES 

o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar, smernice 2005/29/ES 

o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, smernice 

2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame, smernice 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu 

spotrebiteľských záujmov a smernice 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov. (vrátane posúdenia vplyvu, 4. 

kvartál 2017) Táto revízia nadväzuje na kontrolu vhodnosti a hodnotenie. 

Smerom k novej politike v oblasti migrácie 

18.  Vízový informačný systém 

 

Návrh na zmenu nariadenia 767/2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov 

o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi a nariadenia 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex 

Spoločenstva (vízový kódex) [vrátane posúdenia vplyvu, článok 77 ods. 2 písm. a) a b) a článok 87 ZFEÚ]. 

Nadviazanie na hodnotenie z roku 2016. 
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