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Príloha V: Zrušenia
č.

Oblasť
politiky

Názov

Dôvody na zrušenie

1.

Poľnohospodár Horizontálne opatrenie, ktorým sa nahrádza viacero neaktuálnych Cieľom tohto opatrenia je na jednej strane prispôsobiť nariadenia Komisie prijaté
stvo
nariadení Komisie v oblasti poľnohospodárskych trhov
pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy pravidlám týkajúcim sa
spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, ako sa stanovujú
v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, a na druhej strane a v čo možno najväčšom
rozsahu zjednodušiť existujúce pravidlá. V dôsledku toho bude viacero nariadení
Komisie v oblasti poľnohospodárskych trhov zrušených a nahradených novými
delegovanými a vykonávacími aktmi.

2.

Zamestnanosť Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/733 z 26. novembra Nahradené nariadením (EÚ) č. 2016/589, ako sa uvádza v kapitole II nariadenia
2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011.
(EÚ) č. 492/2011, pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných
miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie a opätovné zriadenie siete
EURES

3.

Energetika

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 256/2014
z 26. februára 2014 o povinnosti oznamovať Komisii investičné
projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie,
ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010
a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 736/96

4.

Bezpečnosť
potravín

Rozhodnutie Komisie (EHS) č. 92/176 z 2. marca 1992 o mapách, Toto rozhodnutie už nahradil online riadiaci nástroj obchodného kontrolného
ktoré majú byť poskytované pre použitie siete Animo
a expertného systému (Traces), ktorý pokrýva všetky zdravotné požiadavky
vzťahujúce sa na obchod so zvieratami, spermou a embryami, potravinami,
krmivami a rastlinami v rámci EÚ, ako aj na ich dovoz do EÚ.

Nariadenie neposkytuje žiadnu pridanú hodnotu a do veľkej miery sa prekrýva
s inými právnymi aktmi, ako sa ukázalo v rámci kontroly vhodnosti povinností
vykazovania, plánovania a monitorovania stanovených v acquis EÚ v oblasti
energetiky. Okrem toho sa toto nariadenie nachádzalo už v hodnotiacej tabuľke
programu REFIT za rok 2015 ako kandidát na zrušenie.
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č.
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politiky

Názov

Dôvody na zrušenie

5.

Bezpečnosť
potravín

Rozhodnutie Komisie (ES) č. 2002/623 z 24. júla 2002, ktorým sa
ustanovujú usmerňujúce poznámky doplňujúce prílohu II smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES o zámernom uvoľnení
geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia
a o zrušení smernice 90/220/EHS

Rozhodnutím Komisie (ES) č. 2002/623 sa stanovujú usmernenia na posúdenie
environmentálneho rizika GMO podľa prílohy II k smernici (ES) č. 2001/18
o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného
prostredia. Komisia prijme v roku 2017 novú smernicu, ktorá bude spájať kľúčové
prvky komplexných usmernení EFSA z roku 2010 o posúdení environmentálneho
rizika v prílohe II k smernici (ES) č. 2001/18, ako sa požaduje v smernici (EÚ) č.
2015/412. Dôsledkom toho sa rozhodnutie (ES) č. 2002/623 stane neaktuálnym.
V záujme zjednodušenia pre prevádzkovateľov a vnútroštátne orgány je vhodné
zrušiť rozhodnutie (ES) č. 2002/623 súbežne s prijatím novej smernice.

6.

Bezpečnosť
potravín

Rozhodnutie Komisie (ES) č. 2005/463/ES z 21. júna 2005, ktorým sa
zriaďuje kontaktná skupina na výmenu a koordináciu informácií
týkajúcich sa koexistencie geneticky upravených, konvenčných
a ekologických plodín

Navrhuje sa rozpustenie tejto expertnej skupiny, najmä vzhľadom na revidované
horizontálne pravidlá Komisie týkajúce sa vytvárania a fungovania expertných
skupín Komisie prijaté v máji 2016 a nečinnosť tejto expertnej skupiny za
posledných 5 rokov.

7.

Vnútorný trh

Smernica Rady (EHS) č. 73/361 z 19. novembra 1973 o aproximácií
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských
štátov vzťahujúcich sa na certifikáciu a označovanie oceľových lán,
reťazí a hákov

Zákon v súčasnej podobe už neobsahuje žiadne hmotnoprávne pravidlá, ktoré sú
stále platné, pretože niektoré jeho ustanovenia boli zrušené smernicou Rady
(EHS) č. 91/368, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/392/EHS o aproximácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojového zariadenia, a iné
jeho ustanovenia boli zrušené alebo nahradené prílohou III k nariadeniu Rady
(ES) č. 807/2003. Zostávajúce ustanovenia sú zastarané a príslušné bezpečnostné
ustanovenia boli zahrnuté do smernice (EÚ) č. 2014/33 týkajúcej sa výťahov.

8.

Vnútorný trh

Rozhodnutie Komisie (ES) č. 2009/767 zo 16. októbra 2009, ktorým
sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými
spôsobmi prostredníctvom miest jednotného kontaktu podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na
vnútornom trhu

Na povinnosti a technické špecifikácie stanovené v rozhodnutí (ES) č. 2009/767 sa
v súčasnosti vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
a o zrušení smernice 1999/93/ES, ako aj vykonávacie rozhodnutia Komisie (EÚ)
č. 2015/1505 a (EÚ) č. 2015/1506. Preto sa rozhodnutie (ES) č. 2009/767 stalo
neaktuálnym.
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9.

Vnútorný trh

Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/130 z 25. februára 2011, ktorým
sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie
dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na
vnútornom trhu

Na povinnosti a technické špecifikácie stanovené v rozhodnutí (EÚ) č. 2011/130
sa v súčasnosti vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
a o zrušení smernice 1999/93/ES, ako aj vykonávacie rozhodnutia Komisie (EÚ)
č. 2015/1505 a (EÚ) č. 2015/1506. Preto sa rozhodnutie (EÚ) č. 2011/130 stalo
neaktuálnym.

10.

Daňové
a colné
záležitosti

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3510/80 z 23. decembra 1980
o vymedzení pojmu pôvodné výrobky na účely využívania
preferenčných sadzobných opatrení poskytovaných Európskym
hospodárskym spoločenstvom na niektoré výrobky z rozvojových
krajín

Toto nariadenie Komisie je neaktuálne vzhľadom na postupné reformy
preferenčných pravidiel pôvodu. Najnovšie a aktuálne preferenčné pravidlá
pôvodu sú teraz stanovené v nariadení (EÚ) č. 952/2013 (Colný kódex Únie),
delegovanom nariadení (EÚ) č. 2015/2446 a vykonávacom nariadení (EÚ)
č. 2015/2447 (tieto dve posledné nariadenia nahrádzajú vykonávacie ustanovenia
predchádzajúceho colného kódexu z roku 1992).

11.

Daňové
a colné
záležitosti

Nariadenie Rady (ES) č. 1147/2002 z 25. júna 2002, ktorým sa Zrušenie tohto nariadenia Rady sa navrhne spolu s novým návrhom nariadenia
dočasne pozastavujú autonómne sadzby Spoločného colného Rady, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne sadzby Spoločného colného
sadzobníka na niektoré tovary dovážané s osvedčeniami o letovej sadzobníka na niektoré tovary dovážané s Úradným osvedčením o uvoľnení.
spôsobilosti

12.

Daňové
a colné
záležitosti

Nariadenie Komisie (ES) č. 209/2005 zo 7. februára 2005, ktorým sa Toto nariadenie Komisie bolo vykonávacím aktom k nariadeniu Rady (ES) č.
ustanovuje zoznam textilných výrobkov, pri ktorých sa nevyžaduje 1541/98 z 13. júla 1998, ktoré bolo ako také v roku 2011 zrušené.
dôkaz o pôvode na prepustenie do colného režimu voľný obeh
v Spoločenstve

13.

Daňové
a colné
záležitosti

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 70/2008 Vzhľadom na vývoj v oblasti colných predpisov a stanovenie detailnej úpravy
z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov a harmonizácie, pokiaľ ide o zákonnú povinnosť používania elektronických
v papierovej forme
systémov, sa rozhodnutie o elektronickom colníctve z roku 2008 stalo
nadbytočným. Základné ustanovenia rozhodnutia sú teraz nahradené, s výnimkou
článku 4 ods. 4 až 7 príslušného rozhodnutia, pokiaľ ide o „centrálny elektronický
priečinok“. Príprava nového právneho základu pre centrálny elektronický
priečinok resp. jednotné kontaktné miesto/miesto jednotného kontaktu sa už začala
a návrh sa predloží súbežne s návrhom na zrušenie rozhodnutia (ES) č. 70/2008.
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14.

Daňové
a colné
záležitosti

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/544 zo 16. septembra Vykonávacie rozhodnutie bude nahradené novým vykonávacím rozhodnutím
2011 o ustanovení spoločnej značkovacej látky na daňové účely pre platným od roku 2017, a preto bude zároveň zrušené.
plynové oleje a kerozín

15.

Doprava

Smernica Rady (EHS) č. 89/629 zo 4. decembra 1989 o obmedzení Táto smernica sa stala nadbytočnou po prijatí a transponovaní smernice (ES) č.
emisií hluku civilných podzvukových lietadiel
2006/93, ktorou sa stanovil širší a prísnejší prístup. Smernica (EHS) č. 89/629
umožňovala pokračovať v prevádzke hlučných lietadiel, ak už boli zapísané
v národných registroch. Bolo v nej však stanovené, že žiadna nová registrácia
takýchto hlučných lietadiel už nie je možná (pravidlo nepridávania). Staré
a hlučné lietadlá sa teda mohli aj naďalej používať. Smernicou (ES) č. 2006/93 sa
zaviedlo úplné postupné vyradenie všetkých hlučných lietadiel vrátane všetkých
lietadiel, na ktoré sa vzťahuje smernica (EHS) č. 89/629, bez ohľadu na to, či už
boli zaregistrované alebo nie, čo znamená, že lietadlá nespĺňajúce normy už
nemôžu lietať vo vzdušnom priestore EÚ a museli sa odstrániť z vnútroštátnych
registrov.

16.

Doprava

Nariadenie Rady (EHS) č. 3572/90 zo 4. decembra 1990, ktorým sa Právne akty zmenené a doplnené týmto nariadením boli zrušené alebo sa práve
menia a dopĺňajú, v dôsledku zjednotenia Nemecka, niektoré rušia. Keď sa preto toto nariadenie stane neaktuálnym, malo by sa zrušiť.
smernice, rozhodnutia a nariadenia týkajúce sa cestnej, železničnej
a vnútrozemskej vodnej dopravy
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