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Приложение III – ДЕЙСТВИЯ по програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)1 

№ Наименование Вид на инициативата/цел по 
REFIT  Описание 

Земеделие и развитие на селските райони 

1. Хоризонтално действие за обявяване на 
редица неприложими актове в областта 
на общата селскостопанска политика за 
остарели 

Законодателна инициатива: 
отмяна 

Целта на действието е да се обяви официално, че актовете, които са изчерпали 
своето действие, са остарели, като същевременно те не могат да бъдат отменени 
поради липса на правно основание. 

2. Разпоредби за етикетиране на говеждо 
месо 

Оценка Оценка на Регламент (ЕК) № 1760/2000 от 17 юли 2000 г. за създаване на система 
за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на 
говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 
на Съвета. 
С оценката ще се прецени въздействието на разпоредбите за етикетиране на 
говеждо месо върху веригата за доставки, търговията и потребителите на месо. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

                                                            
1 Чрез своята програма REFIT Комисията гарантира, че законодателството на ЕС е „годно за целта“. В рамките на програмата REFIT Комисията прави преглед на нормативната уредба на ЕС и определя 
необходимите коригиращи действия. Тези действия включват законодателни инициативи за опростяване и намаляване на регулаторната тежест, отмяна на законодателство, което вече не е необходимо, 
оттегляне на предложения, които нямат реалистични шансове за приемане или когато първоначалните цели вече не могат да бъдат постигнати, както и оценки и проверки за пригодност с цел да се оцени 
актуалността, съгласуваността, ефикасността, ефективността и добавената стойност за ЕС на законодателството на ЕС и да се набележат допълнителни възможности за опростяване и намаляване на 
административната тежест. През октомври 2013 г. беше обявен първоначален набор от действия, а през юни 2014 г. беше публикувана втора група от действия. Като цяло в рамките на програмата за 
регулаторна пригодност досега са установени почти 200 действия, които са включени заедно във всеобхватна таблица с показатели, публикувана на 18 юни 2014 г. По този начин Комисията обявява 
предприетите действия, постигнатия напредък и резултати, като същевременно приветства отзивите на всички заинтересовани страни и взема предвид техните коментари и предложения. 

В работната програма на Комисията за 2015 г. са потвърдени действията, набелязани по линия на програмата REFIT, които ще бъдат предприети в хода на следващата година. В настоящото приложение 
са включени всички законодателни инициативи, предприети по програмата за REFIT (опростяване, кодифициране/преработване, консолидиране, отмяна, актуализация/преразглеждане), които са 
планирани за приемане от Комисията през 2015 г., както и всички оценки и проверки за пригодност, извършвани по програмата REFIT, които са текущи или чиито резултати се очакват през 2015 г. 
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№ Наименование Вид на инициативата/цел по 
REFIT  Описание 

3. Специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените райони 
на Съюза (POSEI) 
Специфични мерки за селското 
стопанство по отношение на малките 
острови в Егейско море 

Оценка Доклади до Европейския парламент и до Съвета на основание съответно член 32 от 
Регламент (ЕС) № 228/2013 и член 20 от Регламент (ЕС) № 229/2013 — да се оцени 
въздействието на специфичните мерки за селското стопанство в най-отдалечените 
райони на Съюза (POSEI) и на специфичните мерки за селското стопанство по 
отношение на малките острови в Егейско море. Програмата POSEI ще бъде 
подложена на оценка, която ще бъде последвана от оценка на въздействието с цел 
преглед на политиката на POSEI, ако е необходимо. 
Текуща. Резултатите се очакват през 2016 г. 

Действия по климата и енергетика 

4. Директива 2003/66/EО за изменение на 
Директива 94/2/ЕО за прилагане на 
Директива 92/75/ЕИО относно 
етикетирането на разхода на енергия от 
електрически домашни хладилници, 
замразители и техните комбинациии 

Законодателна инициатива: 
отмяна  

Директивата вече не е актуална поради приемането на нови делегирани актове. 

5. Директива 1999/9 за изменение на 
Директива 97/17/ЕО за прилагане на 
Директива 92/75/ЕИО относно 
обозначението за енергопотребление на 
битовите съдомиялни машини 

Законодателна инициатива: 
отмяна  

Директивата вече не е актуална поради приемането на нови делегирани актове. 

6. Директива 96/89 за изменение на 
Директива 95/12/ЕО за изпълнение на 
Директива 92/75/ЕИО по отношение на 
етикетиране за енергопотребление на 
битови перални машини 

Законодателна инициатива: 
отмяна  

Директивата вече не е актуална поради приемането на нови делегирани актове. 
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№ Наименование Вид на инициативата/цел по 
REFIT  Описание 

7. Правилник на Агенцията за снабдяване 
на Европейската общност за атомна 
енергия от 5 май 1960 г. относно 
определяне на начина за балансиране на 
търсенето и предлагането на руди, 
суровини и специални делящи се 
материали (ОВ P 032 11.5.1960 г.) 

Законодателна инициатива: 
актуализация/преразглеждане  

Актуализация/преразглеждане на правилник. 

8. Регламент на Агенцията за снабдяване 
на Европейската общност за атомна 
енергия относно изменение на 
Правилника на Агенцията за снабдяване 
от 5 май 1960 г. относно определяне на 
начина за балансиране на търсенето и 
предлагането на руди, суровини и 
специални делящи се материали (OВ L 
193 25/7/1975) 

Законодателна инициатива: 
актуализация/преразглеждане  

Актуализация/преразглеждане на регламент. 

9. Решение на Съвета от 7 ноември 1977 г. 
за определяне на общностната цел за 
намаляване потреблението на основни 
източници на енергия в случай на 
трудности при снабдяването със суров 
нефт и нефтопродукти и Решение на 
Комисията от 15 юни 1979 г. относно 
определянето на подробни правила за 
прилагането на Решение 77/706/ЕИО на 
Съвета 

Законодателна инициатива: 
отмяна  

Решението не е актуално, тъй като за главен инструмент за отговор в случай на 
прекъсване на снабдяването с нефт се счита пускането в обращение на запаси за 
извънредни ситуации, уредено с Директива 2009/119/ЕО. 

10. Насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници 

Оценка Оценка на Директива 2009/28/ЕО от 23 април 2009 г. за насърчаване използването 
на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на 
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО.  
Резултатите се очакват през 2015 г. 
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№ Наименование Вид на инициативата/цел по 
REFIT  Описание 

11. Съхранение на въглероден диоксид в 
геоложки формации 

Оценка Оценка на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в 
геоложки формации. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

12. Намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварни превозни средства 

Оценка Оценка на регламенти № 443/2009 и № 510/2011 относно намаляването на 
емисиите на CO2 от лекотоварни превозни средства. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

13. Качество на горивата Оценка Директива 98/70/ЕО относно качеството на горивата. 
Ще бъде започната през 2015 г. 

Цифрова икономика и общество 

14. Проучване относно правилата за 
аудиовизуални търговски съобщения за 
алкохолни напитки 

Проучване  Проучване, с което да се прецени дали аудиовизуалните търговски съобщения за 
алкохолни напитки осигуряват на малолетните необходимото равнище от защита и 
така да се допринесе за оценката на регулаторната пригодност на Директивата за 
аудиовизуалните медийни услуги (Директива 2010/13/ЕС). 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

15. Проучване на ефикасността на 
аспектите на сърегулиране и 
саморегулиране за насърчаване на 
ефективното прилагане на Директивата 
за аудиовизуалните медийни услуги. 

Проучване Проучване, с което да се прецени степента, до която аспектите на сърегулиране и 
саморегулиране при насърчаването на ефективното прилагане на Директивата за 
аудиовизуалните медийни услуги могат да намалят сложността на регулаторната 
уредба. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

16. Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации 

Оценка Оценка на Директива 2002/58/EО относно обработката на лични данни и защита на 
правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните 
комуникации, след постигането на споразумение относно предложението за защита 
на данните. 
Текуща, очаква се да приключи през 2016 г. 

17. Директива за аудиовизуалните медийни 
услуги 

Оценка Оценка на Директива 2010/13/ЕС от 10 март 2010 г. за координирането на някои 
разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на 
държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни 
услуги. 
Текуща, очаква се да приключи през 2016 г. 
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№ Наименование Вид на инициативата/цел по 
REFIT  Описание 

18. Пакет за далекосъобщенията Оценка Оценка на пакета за далекосъобщенията от 2009 г.   
Текуща, очаква се да приключи през 2016 г. 

Икономически и финансови въпроси, данъчно облагане, митнически съюз 

19. Акциз  Оценка Оценка на Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз. 
Оценката обхваща правните договорености за трансгранични движения на 
акцизните стоки, които са освободени за потребление между търговците и 
дружествата, извършващи продажби от разстояние. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

20. Режим за съкратено обслужване на едно 
гише 

Оценка Оценка на прилагането на режима за съкратено обслужване на едно гише 
(2008/8/ЕО). 
Ще бъде започната през 2015 г. 

Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност 

21. Информиране и консултиране на 
работниците 

Законодателна инициатива: 
консолидиране, опростяване 

Консолидиране на три директиви в областта на информирането и консултирането 
на работниците, като се вземат предвид резултатите от консултациите със 
социалните партньори: 

• Директива 2002/14/EO от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за 
информиране и консултиране на работниците и служителите в 
Европейската общност; 

• Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки в областта на колективните 
уволнения; 

• Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването 
на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на 
правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности.  

22. Статистически данни за 
стоманодобивната промишленост 

Законодателна инициатива: 
отмяна 

Регламент (ЕО) № 48/2004 от 5 декември 2003 г. относно изготвянето на 
годишните статистически данни на Общността за стоманодобивната 
промишленост за референтните години 2003—2009 г. вече не е актуален, тъй като 
съответните данни вече не се събират.    
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№ Наименование Вид на инициативата/цел по 
REFIT  Описание 

23. Интегриране на социалната статистика Законодателна инициатива: 
консолидиране, опростяване 

Консолидиране и интегриране на законодателството в областта на статистиката за 
изготвяне на европейски статистически данни, отнасящи се до лицата и 
домакинствата. Целта е да се използва по най-добър начин информацията, 
предоставена от частни домакинства и физически лица, така че да се отговори на 
настоящите и бъдещите потребности от европейски статистически данни при 
същевременно запазване на свързаната с отговорите тежест на сегашното равнище. 

24. Здраве и безопасност на работното 
място 

Оценка Оценка на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците 
на работното място и на 23 свързани с нея директиви. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

25. Работа при непълно работно време и 
срочна работа 

Оценка Оценка на Директива 97/81/EО от 15 декември 1997 г. относно Рамково 
споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE), Европейския център на 
предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на 
профсъюзите (ЕКП). 
Директива 1999/70/ЕО от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за 
срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите 
(CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския 
център на предприятията с държавно участие (CEEP). 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

26. Задължения за информиране Оценка  Оценка на Директива 91/533/EИО относно задължението на работодателя да 
информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на 
трудовото правоотношение. 
Очаква да се започне през 2015 г., предвидено е да приключи през 2016 г. 

Околна среда, морско дело и рибарство 

27. Регламент за разрешение на риболова Законодателна инициатива: 
преработка 

Предложение за Регламент за замяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 за 
разрешение на риболова. Преработване на действащия регламент за разрешение на 
риболова (РРР) с цел опростяване на настоящата система, хармонизиране на 
различаващите се значително изисквания за данни от държавите членки и 
подобряване на ефективността на санкциите. 
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№ Наименование Вид на инициативата/цел по 
REFIT  Описание 

28. Опростяване на техническите мерки за 
защита на морските организми 

Законодателна инициатива: 
опростяване 

Предложение за опростена рамка на техническите мерки, която изменя Регламент 
(ЕО) № 850/98 относно опазването на рибните ресурси посредством технически 
мерки за защита на младите екземпляри морски организми. 

29. Регламент за екомаркировката и 
Регламент за Схема за управление по 
околна среда и одит (EMAS) 

Проверка за пригодност Проверка за пригодност на: 
• Регламент (ЕО) № 1221/2009 от 25 ноември 2009 г. относно доброволното 

участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна 
среда и одит (EMAS); 

• Регламент (ЕО) № 66/2010 относно екомаркировката на ЕС. 
Целта на проверката за пригодност е да се извърши оценка на приноса към 
конкурентоспособността, устойчивото потребление и производство. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

30. Обща политика в областта на 
рибарството 

Оценка Оценка на въздействието на Регламента за контрол на рибарството (Регламент 
(ЕО) № 1224/2009 от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на 
Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в 
областта на рибарството) върху прилагането на правилата и целите на общата 
политика в областта на рибарството от влизането му в сила на 1 януари 2010 г. до 
31 декември 2014 г. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

31. Екологична отговорност  Оценка Оценка на Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение 
на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (ДЕО). Съгласно 
член 18 от Директивата Комисията докладва на Европейския парламент и на 
Съвета за натрупания опит при прилагането ѝ.  
Резултатите се очакват през 2015 г. 

32. Питейна вода Оценка В съобщението си относно Европейската гражданска инициатива „Right 2Water“ 
(„Право на вода“) Комисията обяви, че ще започне обществена консултация в 
целия ЕС относно Директивата за питейната вода (Директива 98/83/ЕО на Съвета 
от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация 
от човека). Последващата оценка ще предостави доказателства дали 
законодателството е пригодно за целта и постига целите си. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 



 

9 
 

№ Наименование Вид на инициативата/цел по 
REFIT  Описание 

33. Инфраструктура за пространствена 
информация в Европейската общност 
(INSPIRE). 

Оценка Оценка на Директива 2007/2/EО за създаване на инфраструктура за пространствена 
информация в Европейската общност (INSPIRE). 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

34. „Натура 2000“ (директивите за 
местообитанията и птиците) 

Проверка за пригодност Проверка за пригодност на: 
• Директива 2009/147/EИО относно опазването на дивите птици; 
• Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна. 
Текуща, очаква се да приключи през 2016 г. 

35. Шум в околната среда Оценка Оценка на Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в 
околната среда. В член 10, параграф 4 и член 11 от Директивата се предвижда на 
всеки пет години редовен доклад на Комисията, съдържащ оценка на прилагането 
на Директивата, обобщение на докладваните карти и планове за действие и оценка 
на необходимостта от допълнителни действия на Общността.  
Текуща, очаква се да приключи през 2016 г. 

36. Европейски регистър за изпускането и 
преноса на замърсители (ЕРИПЗ) 

Оценка Оценка на Регламент (ЕО) № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 
96/61/ЕО — съгласно член 17 от Регламента Комисията публикува доклад веднъж 
на три години на база информацията, докладвана от държавите членки.  
Текуща, очаква се да приключи през 2016 г. 

37. Емисии на летливи органични 
съединения — етап I   
(ЛОС I)  

Оценка Оценка на Директива 94/63/ЕО относно ограничаването на емисиите на летливи 
органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини 
от терминали до бензиностанции. При оценката ще се обърне особено внимание на 
откриването и оценяването на регулаторната тежест и установяването на 
възможности за опростяване. Тази оценка протича успоредно с оценката на 
Директивата за ЛОС II. 
Текуща, очаква се да приключи през 2016 г. 
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№ Наименование Вид на инициативата/цел по 
REFIT  Описание 

38. Емисии на летливи органични 
съединения — етап II (ЛОС II)  

Оценка  Оценка на Директива 2009/126/ЕО от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на 
улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на 
бензиностанции — в член 7 от ЛОС II се изисква до 31 декември 2014 г. Комисията 
да направи преглед на прилагането на посочената директива, и по-специално:  

• прага от 100 m3 годишно, посочен в член 3, параграф 1, буква б) и член 3, 
параграф 2, буква б) от посочената директива и в член 6, параграф 3 от 
Директива 94/63/ЕО;  

• данните за спазването на изискванията при експлоатация на системите, 
съответстващи на Етап II на улавянето на бензиновите пари; и  

• необходимостта от оборудване за автоматично следене. 
Тази оценка протича успоредно с оценката на Директивата за ЛОС I. 
Текуща, предвидено е да приключи през четвъртото тримесечие на 2016 г. 

39. Диви животни в зоологически градини  Оценка Оценка на Директива 1999/22/ЕО относно държането на диви животни в 
зоологически градини. 
Очаква да се започне през 2015 г., предвидено е да приключи през 2016 г. 

40. Директива за стратегическата 
екологична оценка (СЕО) 

Оценка Оценка на Директивата за стратегическа екологична оценка (Директива 
2001/42/ЕО): съгласно член 12 от Директивата, като започне от 2006 г., Комисията 
докладва за прилагането и ефективността на Директивата през седемгодишни 
интервали. Вторият доклад за изпълнението, предвиден за 2016 г., ще направи 
оценка на прилагането и ефективността на Директивата в целия ЕС, както и оценка 
на потенциала за опростяване, което може да доведе до оценка по програмата 
REFIT.  
Очаква да се започне през 2015 г., предвидено е да приключи през 2016 г. 
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Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари 

41. Директива за проспекта – 2003/71/EО Оценка Оценка на Директива 2003/71/ЕО от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който 
следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се 
допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

42. Международни счетоводни стандарти Оценка Оценка на Регламент 1606/2002 за прилагането на международните счетоводни 
стандарти. Целта на оценката е да се преценят реалните последици от 8-годишното 
използване на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)2, 
съпоставени с първоначалните цели на Регламента за прилагането на  
международните счетоводни стандарти. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

Здравеопазване и безопасност на храните 

43. Законодателство в областта на храните Проверка за пригодност Регламент (ЕО) № 178/2002 от 28 януари 2002 г. за установяване на общите 
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване 
на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури 
относно безопасността на храните  
Целта на проверката за пригодност е да се оцени ефективността, ефикасността, 
съгласуваността, актуалността и добавената стойност за ЕС на основните 
инструменти, използвани в законодателството в областта на храните (и по-
специално законодателството, основаващо се на науката, използването на 
принципа на предпазливост, предотвратяването на измами и информирането на 
потребителите, изискванията към операторите да извършват самостоятелни 
проверки и проследяване на храните, инструментите за управление на сигнали за 
тревога, извънредна ситуация/криза, ЕОБХ). 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

                                                            
2 http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx 
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Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП 

44. Директива 1999/45/ЕО относно 
класифицирането, опаковането и 
етикетирането на опасни препарати 

Законодателна инициатива: 
отмяна 

Директивата ще бъде отменена в съответствие с член 60 от Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 (Регламент за КЕО) на 1 юни 2015 г. 

45. Дружествено право Законодателна инициатива: 
кодификация 

Кодификацията на 7 директиви в областта на дружественото право в рамките на 
един инструмент с цел увеличаване на прозрачността и яснотата (директиви 
82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30). С кодификацията в 
единствен акт на няколко директиви в областта на дружественото право се цели 
увеличаване на яснотата и четивността.  

46. Нефтопреработвателен отрасъл Проверка за пригодност Проверка за пригодност на законодателството на ЕС, приложимо за 
нефтопреработвателната промишленост, като например Директивата за енергията 
от възобновяеми източници, Директивата за енергийното данъчно облагане, 
Схемата на ЕС за търговия с емисии, Директивата за качеството на горивата, 
Директивата за чисти и енергийноефективни превозни средства, Директивата за 
емисиите от промишлеността, Директивата за стратегическите петролни запаси, 
Директивата за корабните горива, Директивата за енергийната ефективност и 
Директивата за качеството на въздуха. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

47. Химична промишленост Оценка на кумулативните 
разходи 

Оценка на кумулативните разходи на най-важните законодателни актове и 
политики на ЕС, които са от значение за европейската химична промишленост. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

48. Прилагане на принципа на взаимното 
признаване за стоките 

Оценка Оценка на принципа на взаимното признаване и начина, по който той се прилага в 
държавите членки. (член 34 от ДФЕС). 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

49. Средства за правна защита в областта 
на обществените поръчки 

Оценка  Оценка на Директива 2007/66/ЕО за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 
92/13/ЕИО с оглед повишаване на ефективността на процедурите за 
преразглеждане при възлагане на обществени поръчки. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 
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50. Директиви относно предварителното 
опаковане 

Оценка Оценка на директиви 75/107/ЕИО, 76/211/ЕИО и 2007/45/ЕО относно 
предварителното опаковане. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

51. Търговски представители Оценка Вътрешен пазар — оценка на Директива 86/653/ЕИО от 18 декември 1986 г. 
относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на 
самостоятелно заетите търговски представители. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

52. Законодателство в областта на 
химичните вещества, различно от 
REACH3 

Проверка за пригодност Проверка за пригодност на най-значимото законодателство в областта на 
химичните вещества, което не е обхванато от REACH, както и свързаните с това 
аспекти на законодателството, които се прилагат за отраслите надолу по веригата. 
Ще бъде започната през 2015 г. 

53. Актуалност на дейностите по 
стандартизацията 

Оценка Оценка на системите на стандартизация на ЕС. Целта на оценката е да се прецени 
актуалността на европейската система за стандартизация, установена в Регламент 
(ЕС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация. 
Ще бъде започната през 2015 г. 

54. Директива за машините Оценка  Вътрешен пазар за продукти — оценка на Директива 2006/42/ЕО от 17 май 2006 г. 
относно машините. 
Ще бъде започната през 2015 г. 

55. Отрасли в горското стопанство Оценка на кумулативните 
разходи 

Оценка на кумулативните разходи във връзка с регулаторните разходи, направени 
вследствие на законодателството и политиките на ЕС, които в най-голяма степен се 
отнасят за отраслите в горското стопанство в ЕС (дървообработването, мебелната 
промишленост, целулозно-хартиената промишленост и печатарската 
промишленост), по-специално по отношение на маржовете на печалба и 
международната конкурентоспособност. 
Ще бъде започната през 2015 г. 

                                                            
3 Тази оценка се управлява съвместно с ГД „Околна среда“ и ГД „Морско дело и рибарство“. 
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56. Стъкло/керамика Оценка на кумулативните 
разходи 

Оценка на кумулативните разходи във връзка с регулаторните разходи, направени 
вследствие на законодателството и политиките на ЕС, които в най-голяма степен се 
отнасят за стъкларската и керамичната промишленост на ЕС, по-специално по 
отношение на маржовете на печалба и международната конкурентоспособност. 
Ще бъде започната през 2015 г. 

57. Директива за просрочените плащания Оценка Оценка на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащания по 
търговските сделки.  
Ще бъде започната през 2015 г. 

58. Строителен отрасъл  Проверка за пригодност 
(първоначално оценка на 
кумулативните разходи) 

Проверка за пригодност на законодателството на ЕС, което се отнася в най-голяма 
степен за този отрасъл и оказва въздействие върху него в областта на вътрешния 
пазар и енергийната ефективност.  
Ще бъде започната през 2015 г. 

Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете 

59. Директива 2006/114/ЕО относно 
заблуждаващата и сравнителната 
реклама (Директива за бизнес 
маркетинга, ДЗСР), 

Законодателна инициатива: 
опростяване 

Директивата за бизнес маркетинга ще опрости и рационализира обхвата на 
защитата при сделки между стопански субекти. Неин предмет е проблемът със 
заблуждаващите търговски практики чрез онлайн или други средства за 
комуникация от разстояние. Очакваната полза от Директивата за бизнес 
маркетинга за МСП (намаляване на разходите, свързани със заблуждаващи 
търговски практики, когато МСП не могат сами да упражнят ефективно своето 
право) възлиза на 419—477 милиона евро годишно. 

60. Равно третиране в областта на 
социалната сигурност 

Оценка Оценка на законодателството относно равното третиране в областта на социалната 
сигурност, обхващаща Директива 79/7/ЕИО относно постепенното прилагане на 
принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното 
осигуряване. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

61. Договори за разпределено във времето 
ползване на собственост, дългосрочни 
ваканционни продукти, препродажба и 
замяна 

Оценка Директива 2008/122/ЕО относно защитата на потребителите по отношение на 
някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, 
дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 
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62. Правна рамка, свързана с правата на 
потребителите и рекламата  

Проверка за пригодност Проверка за пригодност на нормативни актове, свързани с правата на 
потребителите и рекламата, включително: 

• Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на 
търговци към потребители; 

• Директива 1999/44/EО относно някои аспекти на продажбата на 
потребителски стоки и свързаните с тях гаранции; 

• Директива 93/13/ЕО относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори. 

Ще бъде започната през 2015 г. 

Миграция, вътрешни работи и гражданство 

63. Регламент (ЕО) № 539/2001 за 
определяне на третите страни, чиито 
граждани трябва да притежават виза, 
когато преминават външните граници 
на държавите членки, както и тези, 
чиито граждани се освободени от това 
изискване 

Законодателна инициатива: 
кодификация 

Кодификация на Регламент 539/2001 за визите (14 изменения) след решение на 
Съда на Европейския съюз, което се очаква към средата на 2015 г. 

64. Решение (2000/642) от 17 октомври 
2000 г. относно условията за 
сътрудничество и обмен на информация 
между звената за финансово 
разузнаване на държавите членки 

Законодателна инициатива: 
отмяна 

Сътрудничеството между звената за финансово разузнаване (ЗФР) с превантивна 
цел ще бъде уредено в предложението за 4-та директива срещу изпирането на пари 
(COM/2013/045). Практическото приложно поле на правилата за сътрудничество за 
целите на правоприлагането е ограничено и не трябва да бъде запазено. 

65. Визова информационна система  Оценка Оценка на Регламент 767/2008 относно Визовата информационна система (ВИС) и 
обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно 
пребиваване (Регламент за ВИС) и Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 
г. за създаване на визова информационна система (ВИС), Регламент № 810/2009 и 
Решение 2008/633. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 
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66. Незаконно влизане, преминаване и 
пребиваване 

Оценка Оценка на Директива 2002/90/ЕО за определяне на подпомагане на незаконното 
влизане, преминаването и пребиваването и на Рамково решение на Съвета 
2002/946/ПВР за укрепване на наказателноправната рамка за предотвратяване на 
подпомагането на незаконното влизане, преминаване и пребиваване, за да 
съгласува ефективната борба срещу незаконното превеждане през граница с 
необходимостта да се избегне инкриминиране на хуманитарното подпомагане. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

67. FRONTEX, включително екипите за 
бърза гранична намеса 

Оценка Оценка на Регламент (ЕО) № 2007/2004 за създаване на Европейска агенция за 
управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите—
членки на Европейския съюз. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

68. Борба с организираната престъпност Оценка Оценка на Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

69. Законна миграция Проверка за пригодност Проверка за пригодност на:  
• Директива 2009/50/ЕО от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и 

пребиваване на граждани на трети държави за целите на 
висококвалифицирана трудова заетост (Синя карта);  

• Директива 2003/109/ЕО от 25 ноември 2003 г. относно статута на 
дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни; 

• Директива 2011/98/ЕС от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за 
кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за 
пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ 
набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в 
държава членка (Единно разрешение). 

Да се оцени пригодността на настоящото законодателство на ЕС в областта на 
законната миграция и да се предложат евентуални промени. 
Ще бъде започната през 2015 г. 
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Търговия 

70. Законодателство в областта на 
търговията 

Законодателна инициатива: 
кодификация/преработка/отмяна

Кодификация, преработка и отмяна на законодателството, изменено с два 
оправомощаващи регламента, които привеждат законодателството в съответствие с 
ДФЕС — Регламент (ЕС) № 37/2014 от 15 януари 2014 г. и Регламент (ЕС) № 
38/2014 от 15 януари 2014 г.  

71. Търговско отклоняване на някои 
основни лекарства. 

Оценка Оценка на Регламент (ЕО) № 953/2003за предотвратяване на търговското 
отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

Транспорт 

72. Директива 2007/38/ЕО относно 
последващо оборудване с огледала на 
тежкотоварните превозни средства 

Законодателна инициатива: 
отмяна 

Директивата е постигнала целта си: всички превозни средства, които подлежат на 
последващо оборудване (тези, които са регистрирани между 1 януари 2000 г. и 27 
януари 2007 г.), вече са оборудвани с новите огледала.  

73. Отмяна на Регламент (ЕО) № 569/2008 
за изменение на Регламент № 11(1960) 
относно премахване на 
дискриминацията в транспортните 
тарифи и условия. 

Законодателна инициатива: 
отмяна 

Този регламент вече не е необходим предвид на технологичното развитие и 
приетото алтернативно законодателство. 

74. Предложение за опростяване, с което се 
изменят Регламент (ЕО) № 1071/2009 
относно достъпа до професията 
автомобилен превозвач и Регламент 
(ЕО) № 1072/2009 относно общите 
правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на 
товари 

Законодателна инициатива: 
опростяване 

Предложението ще внесе яснота и ще опрости някои разпоредби на регламенти 
(ЕО) № 1071/2009 и (ЕО) № 1072/2009. Съответните изменения ще улеснят 
прилагането от държавите членки и ще доведат до по-висока степен на еднакво 
прилагане в целия ЕС. Предвидените изменения ще намалят административната 
тежест за публичните органи и частните оператори. 

75. Комбиниран транспорт Оценка  Оценка на Директива 92/106/ЕИО от 7 декември 1992 г. относно създаването на 
общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите 
членки — Директивата въвежда стимули за операции по комбиниран транспорт, 
главно чрез дерогация на ограничения и задължения, наложени от други 
законодателни актове (каботаж, тегло и размери). 
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76. Пристанищни приемни съоръжения Оценка  Оценка на Директива 2000/59/ЕО относно пристанищните приемни съоръжения. 
Целта на оценката е цялостен преглед на функционирането на Директивата, както 
и оценка на ефективността и ефикасността. Оценката следва да посочи 
проблематичните области, на които би могло да се обърне внимание при 
евентуално преразглеждане на Директивата с цел подобряване и опростяване на 
правната рамка и намаляване на регулаторните разходи. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

77. Правила за безопасност и стандарти за 
пътническите кораби 

Проверка за пригодност Проверка за пригодност на: 
• Директива 2009/45/ЕО от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и 

стандартите за пътническите кораби; 
• Директива 2003/25/ЕО относно специфични изисквания за стабилност на 

ро-ро пътнически кораби; 
• Директива 1999/35/ЕО относно система за задължителни прегледи за 

безопасна работа при редовни услуги от ро-ро фериботи и бързоходни 
пътнически плавателни съдове; 

• Директива 1998/41/ЕО относно регистрацията на лица, които плават на 
борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от 
пристанища на държавите членки от Общността. 

Проверката за пригодност цели да оцени потенциала за опростяване и 
рационализиране на действащата уредба, като се постига баланс между правилата 
на ММО, правилата на ЕС и националните правила. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

78. Насърчаване на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства 

Оценка Оценка на Директива 2009/33/ЕО от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни средства.  
Целта на Директивата е да насърчи по-доброто използване на тръжни процедури, 
водещи до ефективно използване на публичните средства и насърчаване на 
незамърсяващи превозни средства. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

79. Безопасност на тунелите Оценка Оценка на Директива 2004/54/ЕО от 29 април 2004 г. относно минималните 
изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа. 
Резултатите се очакват през 2015 г. 

 


