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1.

KIHÍVÁSOKKAL TELI IDŐSZAK EURÓPA SZÁMÁRA

Válságok idején különösen szükség van a tagállamok, illetve az intézmények közötti cselekvő
szolidaritásra. Az EU ilyenkor képes igazán megmutatni, hogy milyen valódi hozzáadott
értékel képvisel az európai polgárok számára. A jelenlegi pénzügyi válság és a gazdasági
növekedés lelassulása olyan súlyú kihívások, melyekkel Európa régóta nem szembesült, és
amelyek máris olyan készségek felmutatását követelték meg az Uniótól, mint gyorsaság,
határozottság és szolidaritás. A pénzügyi piacokon hirtelen jelentkező bizalmi válságot
érzékelve az Unió mindenekelőtt szakértelmet és képzelőerőt volt képes mozgósítani. Most
ugyanezen kvalitásokat kell tanúsítania a pénzügyi szektor reformja, valamint a recessziónak
a reálgazdaságra és a polgárok mindennapjaira gyakorolt hatásainak enyhítésében.
A gazdasági mizéria ráadásul követte azokat az egyéb kihívásokat, amelyek az EU-t 2008-ban
érték. Az elmúlt évben bekövetkezett élelmiszer- és energiaár-emelkedés kettős nyomást
gyakorolt az európai háztartásokra. A Lisszaboni Szerződés ratifikálási folyamata az ír
népszavazási „nem”-en akadt el. A grúziai konfliktus rákényszerítette Európát, hogy kiemelt
szerepet játsszon a megoldáskeresésben és a segítség felajánlásában. Az EU ezen kihívások
láttán megmutatta, hogy képes a rugalmas cselekvésre. bizonyítékkal szolgált arra, hogy
képes alkalmazkodni a változásokhoz, és fellépésében határozottságot és koncentrált
megközelítést felmutatni.
A jelenlegi Bizottság megbízatása kezdete óta törekszik rá, hogy a rendelkezésére álló
eszközöket a legnagyobb fokú hatékonysággal alkalmazza. Az Európai architektúrán belül a
Bizottságra sokféle feladat hárul: a politikai intézkedések irányának és koherenciájának
biztosítása, az EU-jogra vonatkozó indítványozási jogkör, az alapvető politikák és programok
irányítása, az EU-jog és a méltányos verseny európai szavatolója. Különösen nagy munkát
végez az EU munkáját alakító és a gyakorlatban megvalósító többi fontos partnerrel, az
Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, a tagállamokkal, a civil társadalommal és a polgárokkal
együttműködésben, az együttműködés valamennyi szintjén. Ezen együttműködés kiemelkedő
példája az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az éves politikai stratégiáról folytatott
párbeszéd, amely a nemzeti parlamentek munkája mellett információkat és hozzájárulást
biztosított e munkaprogram előkészítéséhez.
2008-ban az EU intézményei késznek és képesnek mutatkoztak az új körülményekhez és a
megváltozott határidőkhöz való alkalmazkodásra. E rugalmasság szükségszerűen szerves
részét fogja képezni a Bizottság 2009. évi munkájának. A Bizottság az idei évet megelőző
néhány évben számos hosszú távú politikai kezdeményezést is elindított olyan területeken
mint az energiaügy, az éghajlatváltozás, a migráció és a szociálpolitika. A Bizottság
megbízatásának utolsó évében arra fog összpontosítani, hogy a Parlamenttel és a Tanáccsal
szorosan együttműködve befejezze a megkezdett munkát. A jelenlegi Bizottság prioritásként
kezeli, hogy a polgárok közvetlen előnyöket élvezhessenek. Ezért mindent elkövet annak
biztosítása érdekében, hogy legfontosabb kezdeményezései jogszabályokká érjenek és
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gyakorlati alkalmazást nyerjenek, és e célból szoros együttműködésre vállalt kötelezettséget a
többi uniós intézménnyel.
Hivatali ideje alatt a Bizottság mindvégig arra törekedett, hogy felkészítse Európai Uniót a
globalizációs kihívások hatékony megválaszolására. Európa élvezi a nyílt társadalmak és
nyitott piacok által biztosított előnyöket, azonban mindkettő esetében szabályokra van
szükség. Az EU büszke arra a tradícióra, melyet a gazdasági, társadalmi és környezeti
szabályozás jelent, és amely számos pozitív hozadékot jelent polgárai számára. A Bizottság
munkája hosszabb ideje e tapasztalatok tanulságainak levonására, továbbá e tanulságoknak a
globalizáció alakításában történő hasznosítására irányul, hogy az általa biztosított
lehetőségeket maximálisan élvezhessük. A pénzügyi válság megmutatta, hogy a globalizáció
milyen mértékben felerősítette a globális együttműködés és szabályozás szükségességét. A
Bizottság úgy véli, kezdeményezéseivel – mint a növekedést és a foglalkoztatást célzó
lisszaboni stratégia végrehajtása, az Európa mai igényeihez igazodó új szociális menetrend
elfogadása, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az energiaellátás biztonságának
előmozdítása, továbbá a migráció, az elöregedő társadalom és a kontinens egészét érintő
hasonló problémák kezelése – számos hasznot biztosíthat az Uniónak. Ezekből áll össze az a
gyakorlati program, amely a soron következő évtizedekre érvényes.
A Bizottság hivatalba lépése alkalmával nagyívű programot vázolt fel, amelynek súlypontjai
az európai gazdaságélénkítés, biztonság és szociális igazságosság. Az elmúlt négy évben a
nehézségek ellenére sokmindent sikerült elérni. A Bizottság tevékenysége arra irányul, hogy
fenntartsa az Unió által az utóbbi ötven évben elért eredmények legjavát, továbbá hogy
kezdeményezéseket javasoljon ezen nagyívű program előrevitele érdekében. A Bizottság
2009 tavaszán közleményt fog kiadni az általa a 21. század Európai Uniójának megteremtése
terén elért eredményekről, melyeket az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal szoros
együttműködésben valósított meg. 2009 azonban mindenekelőtt az európai választások éve,
így a 2009. júniusi európai parlamenti választások alkalmával a szavazóknak Európa-szerte
módjuk lesz véleményt nyilvánítani az Unió jövőjének irányáról. A Bizottság 2009-re szóló
munkaprogramjának válaszokat kell tartalmaznia e nehéz időszak kihívásaira és meg kell
fogalmaznia az EU jövőjére vonatkozó napirend pontjait.
A jövő évre javasolt költségvetési felülvizsgálat lehetőséget biztosít majd a Bizottságnak az
előretekintésre, valamint hogy megtervezze, hogy miként használhatók leghatékonyabban az
EU költségvetési eszközei a korszerű szakpolitikai célkitűzések megvalósítására.
2009-ben egyszerre több évforduló is lesz: a 2004-es bővítés ötödik, illetve a berlini fal
leomlásának huszadik évfordulója. Ez alkalom lesz arra, hogy megünnepeljük a bővítés
sikerét, és arra is, hogy az Európai Unió újra megmutathassa a béke, a gazdasági fejlődés és a
szolidaritás Európájának építési munkája terén betöltött vezető szerepét.
2.

2009-ES PRIORITÁSOK

2.1.

Növekedés és foglalkoztatás

A pénzügyi válság és a gazdasági visszaesés ismét rávilágított arra, hogy az EU központi
szerepet tölt be az európai polgárok gazdasági és szociális jó közérzetének biztosításában.
Igaz ugyan, hogy a pénzügyi válság gyökerei elsősorban az EU-n kívül találhatók, de az
egységes piac realitásai ráirányították a figyelmet az európai gazdaságok kölcsönös függésére,
valamint a közös megközelítés és az egyeztetett cselekvés iránti alapvető igényre. A válságos
időszakokban kiemelt stabilitási pontot képviselt az euró és az Európai Központi Bank,
melyeket a stabilitási és növekedési paktum által megszabott intézkedések tovább erősítettek.
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A növekedés lassulásának a foglalkoztatásra és a vállalkozásokra gyakorolt hatását illető
aggodalmak újra ráirányították a figyelmet az EU-ra. Az európai dimenziót alapvetőnek kell
tekinteni abban a munkában, amely a recesszió hatásainak korlátozására, az Európát érintő
hatások mérséklésére, valamint az európai gazdaság fenntartható növekedési pályára történő
visszaállítására irányul.
A Bizottság az Európai Unió gazdaságában egyszerre többféle feladatot is ellát. Az a
feladatköre, amelyet a belső piac egyenlő versenypiaci feltételeinek biztosításával és az EU
vámunió szerepének fenntartásával kapcsolatos napi munka jelent, biztosítékot nyújt a piaci
szereplőknek és a tagállamoknak a méltányos versenyt, valamint a kis és a nagy tagállamokra
nézve egységes szabályalkalmazást illetően. Jogalkotási javaslattevő feladatköre mellett egyik
általánosabb feladata az EU közös munkáját elősegítő koordinációs és pártatlan közvetítői
munka. Ez a feladat alapvető volt a pénzügyi válságra adandó azonnali válaszlépések
alkalmával: ezek célja olyan európai keret létrehozása volt, amely iránymutatást ad a
tagállamoknak olyan stabilizációs tervek elkészítésére nézve, amelyek összeegyeztethetők az
egységes piaccal és az állami támogatási szabályokkal, és amelyek valamennyi fél érdekeit
figyelembe veszik. A Bizottság továbbra is körültekintéssel és kezdeményezőleg lép majd fel,
ameddig véget nem ér a pénzügyi piacok bizalmának újjáépítésére irányuló munka. Kiemelt
szerepet fog játszani abban, hogy a gazdasági válságra adott nemzetközi válaszintézkedések
alkalmazása során megjelenítse az egységes európai megközelítést.
A munka következő szakaszát azok a gyakorlati intézkedések jelentik, amelyek az EU
pénzügyi rendszerének szabályozási keretét hivatottak módosítani. A Bizottság szintén
megbízást kapott a belső piac megfelelő szabályozási rendjére vonatkozó javaslatok
kidolgozására, ideértve a pénzügyi szolgáltatások területét. A Bizottság 2008 őszén
felgyorsította a munkát, és több részletes javaslatot terjesztett elő többek között a
tőkekövetelmények, a betétbiztosítás és a hitelminősítő intézetek, valamint az új számviteli
szabályok tárgyában. A 2009. évre vonatkozó főbb célkitűzések közé tartozik a reformok
ütemének fenntartása, valamint annak előmozdítása, hogy az Európai Parlament és a Tanács
mihamarabb elfogadja ezeket az intézkedéseket, amelyek a polgárok, a befektetők és a
vállalatok bizalmának visszanyeréséhez szükségesek.
E munka második szakaszának előkészítése most van folyamatban, végrehajtása pedig 2009ben kezdődik. E pénzügyi intézkedéscsomag azon széles körű felülvizsgálatra támaszkodik,
amely már folyamatban van, és amelynek során vizsgálják a szabályozás, a felügyelet és az
átláthatóság megfelelőségének szintjét valamennyi pénzügyi szereplő és valamennyi
fontosabb tőkepiaci befektető – így a fedezeti és a magántőke-alapok – vonatkozásában, és
amelynek nyomán meg kell születniük az azonosított joghézagokat megszüntető
intézkedéseknek. A felülvizsgálat kiterjed majd a vezetői javadalmazásra és a származtatott
termékek piacára is. Sor kerül majd azon következtetések levonására is, amelyekre a
Bizottság által létrehozott, az EU pénzügyi felülvizsgálattal foglalkozó magas szintű
munkacsoportja jutott. A munkacsoport első eredményei a Bizottság rendelkezésére fognak
állni, hogy még a tavaszi Európai Tanács előtt javaslatot tehessen az Európai Parlamentnek és
a Tanácsnak.
Mivel a hitelválság a reálgazdaságra is hatást gyakorol, a Bizottság stratégiát dolgoz ki a
növekedésre gyakorolt negatív hatások korlátozására, a munkanélkülivé válók támogatására,
valamint az EU gazdaságának megfelelő állapotba hozására a ciklus kedvező fordulata
esetére. Ez azt jelenti, hogy haladást kell elérni a növekedést és foglalkoztatást célzó
lisszaboni stratégia számos alapcélkitűzésében, azaz a kkv-k terheinek az üzleti
tevékenységeik bővítését lehetővé tevő csökkentésében, a jövő gazdasága által igényelt
megfelelő készségek elsajátítását célzó képzésben, illetve átképzésben, valamint a K+F
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ráfordítások növelésében. Biztosítani kell, hogy az ipari szektornak nyújtott támogatás
intelligens támogatás legyen, azaz a vállalkozások ezáltal hozzájárulást kapjanak hosszú távú
szükségleteik, pl. az energiahatékonyság és az innovatív tiszta technológiák iránt igények
kielégítéséhez. Ez azt jelenti, hogy együtt kell működni a tagállamokkal abban, hogy
felgyorsuljon a 2007–2013-ra vonatkozó kohéziós politikai programok forrásainak
felhasználása, aminek célja a közösségi beruházások támogatása. Európa hosszú távú
növekedési kilátásai szempontjából továbbra is hangsúlyosak az egészséges közpénzügyek és
a nyílt piacok szilárd alapjai.
Más területeken a Bizottság a belső piac általa végzett felülvizsgálatára támaszkodó
intézkedéseket hoz. Számos kezdeményezés indul egyebek mellett a fogyasztói jogok
kibővítésére, az egységes piacon folytatott üzleti tevékenység és az igénybe vehető
jogorvoslat kedvezőbb adózási szabályok révén történő előmozdítására, valamint a
vállalkozási keretszabályozás korszerűsítésére. Külön piacfigyelés indul a kiskereskedelmi
piacok, az elektronikai cikkek és a gyógyszerek piaca esetében, melyek célja az említett
ágazatok működési zavarainak azonosítása és az egységes belső piac által biztosított előnyök
kézzelfoghatóvá tétele a polgárok számára. A belső piac egyik nyilvánvaló hiányossága
továbbra is a költséghatékony egységes szabadalmak hiánya.
A gazdaság gyengélkedése és szociális problémák idején még fontosabb, hogy haladást érjünk
el a lehetőségek, a hozzáférés és a szolidaritás megújított szociális menetrendjének
célkitűzéseiben. A Bizottság új ifjúsági stratégiát fog kidolgozni az ifjúság problémáinak –
aránytalanul magas munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás, stb. – hatékonyabb kezelése
érdekében. A lehetőségek bővítését célzó ezen munka egyik fontos eleme az “Új készségek –
új munkahelyek” kezdeményezés, amely a fiatalok munkaerőpiaci integrációját kívánja
támogatni. A Bizottság külön is hozzá fog járulni az Európai Parlament és a Tanács
munkájához, hogy azok elfogadják a megkülönböztetéstől való mentességre, az üzemi
tanácsokra, valamint a magán- és családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozó javaslatait.
A kreativitás és az innováció európai éve középpontba állítja a képességfejlesztés
jelentőségét, és az innováció ösztönzését az EU növekedési és foglalkoztatási stratégiájához
igazodva; fontos további összekötő elem az a kezdeményezés, amely az egyetemek és a
vállalatok közötti kapcsolatok javítását tűzte ki célul. Miután az Európai Technológiai Intézet
már működik, hamarosan megkezdi működését az első tudományos és innovációs társulás is.
A növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia konszenzust teremtett abban, hogy
Európát fel kell készíteni a jövő versenyképességi és szociális kihívásainak kezelésére, és
hogy az európai gazdaságot a társadalmi igazságosság és a fenntarthatóság európai
alapértékeiből kiindulva kell fejleszteni. A gazdasági nehézségekre természetesen tekintettel
kell lenni, azonban ez nem szabad hogy eltérítse az EU-t azon hosszú távú célkitűzésétől,
hogy a jövő Európáját versenyképes, tudásalapú és fenntartható Európaként építse fel.
Szlovákia euro-övezethez történt csatlakozása fontos jelzése annak, hogy az euró fokozatosan
jelentős stabilizációs tényezővé válik a világgazdaságban; ezzel egyidejűleg kerül sor annak
elemzésére, hogy a bővítés az elmúlt öt év során milyen hatást gyakorolt az EU gazdaságára.
A Bizottság 2009 folyamán azon fog dogozni, hogy a lisszaboni stratégia miként igazítható
hozzá a 2010-et követő időszakhoz, és jelentős kihívás lesz a rövid, illetve hosszabb távú
prioritások közötti helyes egyensúly megtalálása. Ahhoz, hogy rövid távon megerősödjön a
fogyasztói és a befektetői bizalom, és hosszú távon fokozzuk gazdaságaink rugalmasságát és
dinamizmusát, szükséges a strukturális reformok végrehajtása iránti szilárd elkötelezettség.
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2.2.

Éghajlatváltozás és fenntartható Európa

2009 kritikus év lesz az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából. Az ENSZ
éghajlatváltozásról szóló egyezményét aláíró felek koppenhágai konferenciája fontos jelzést
fog adni arra nézve, hogy mennyire erős a világ országainak történelmi változás végrehajtása
melletti eltökéltsége: jelezni fogja, hogy képesek-e erőfeszítéseiket arra összpontosítani, hogy
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2012 utáni csökkentése terén áttörést jelentő
lépésekben egyezzenek meg.
A Bizottság elkötelezett aziránt, hogy az ambiciózus célok fenntartása érdekében az EU
kezdeményezőleg is fellépjen. Az EU által vezetett megbeszélések három, 2020-ig
teljesítendő célszám meghatározásához vezettek el: az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának 20 %-os csökkentése, a megújuló energia arányának 20 %-ra emelése,
valamint az energiahatékonyság 20 %-os javítása. Az e célok elérésére hozott
intézkedéscsomag elsőrendű prioritás marad, amely bizonyítja Európa mint az
éghajlatváltozás elleni globális fellépés első számú ösztönzője hitelességét. A jelenlegi
gazdasági visszaesés sem támasztott kétséget érdemben azon hosszú távú céllal kapcsolatban,
hogy folytatni kell az Európát az alacsony szénkibocsátásású gazdaságok közé emelő politikai
intézkedéseket: a leghatékonyabban a keresletélénkítő intézkedések mozdíthatják elő a zöld
technológiákat és az energiahatékonyságot. A leglényegesebb az, hogy ezeket az
intézkedéseket még az európai parlamenti választások előtt teljes egészében elfogadják.
Ezen intézkedések nyomán az EU vezető szerephez jut az ENSZ tárgyalásokon, azonban
továbbra is eltökélten, állhatatosan és képzelőerőre támaszkodva kell fellépni. A Bizottság
2009 elején javaslatokat fog előterjeszteni egy nagyívű és átfogó globális megállapodásra
vonatkozó uniós álláspont kidolgozására.
A csomag másik fő célkitűzése az európai energiaellátás/-termelés biztonságossá és
fenntarthatóvá tétele, illetve versenyképességének biztosítása. Az energiaárak 2008-as erős
kilengései ismét rávilágítottak Európa energiapolitikai sebezhetőségére, valamint az
energiabiztonság előmozdításának sürgető igényére. A Bizottság energiaügyi stratégiai
felülvizsgálatának feladata az energiaellátás biztonságát javító általános stratégia kidolgozása,
ami a 2009. év egyik központi témája. A konkrét intézkedések közé tartozik majd az
energiahatékonysági intézkedések valós végrehajtása, az összekapcsolhatóság és a hatékony
készletgazdálkodás közös célkitűzésének megvalósítása különösen a tekintetben, hogy az új
tagállamok rácsatlakozhassanak az európai gerinchálózatra, továbbá az Unión kívüli ellátás
javítására és diverzifikálására vonatkozó koordinált stratégia kidolgozása. Hangsúlyt kapnak
majd a gáz és a villamos áram belső piacára vonatkozó javaslatok elfogadását biztosító
intézkedések, ezen belül különösen azok, amelyek biztosítják a versenyképesség-javulást és a
méltányos árakat, valamint a szabályozó hatóságok együttműködését.
A fenntarthatóság az EU politikájának egyik központi eleme. 2009-ben önálló vitafolyamat
indul a fenntartható fejlődési stratégia jövőjéről, és a célkitűzései megvalósításához elvezető
hatékony módszerekről. Az EU Balti-tengeri térségre vonatkozó stratégiájának konkrét
intézkedései egy környezetileg fenntartható, prosperáló, megközelíthető és biztonságos régió
kialakításának előmozdítására irányulnak. Folytatódik az EU közlekedési politikájának
zöldebbé tétele: a Bizottság közzéteszi az elkövetkező 20–40 évre vonatkozó
közlekedéspolitikai forgatókönyvekről szóló közleményt és a transzeurópai közlekedési
hálózatokról szóló zöld könyvet. A környezeti, a mezőgazdasági és a halászati politika mind
azonos célt követ: a napi irányítási és ellenőrzési struktúrák, illetve azon hosszú távú
elképzelések összeegyeztetését, amelyek Európa természeti forrásainak fenntartható
felhasználására vonatkoznak. Szintén 2009-ben a Bizottság – az EU integrált
tengerpolitikájának keretében – széles körű konzultációt kezd a közös halászati politika
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reformjáról, melynek fontos tematikai eleme lesz a biológiai sokféleség. Emellett 2009-ben
sor kerül még a KHP állapotfelmérésének végrehajtására, ideértve a közvetlen kifizetésekhez
rendelt források vidékfejlesztésre történő átcsoportosítását, amely az olyan újabb kihívások
kezelését biztosítja, mint az éghajlatváltozás, megújuló energiák, vízgazdálkodás és biológiai
sokféleség.
2.3.

Polgárközeli Európa

A jelenlegi Bizottság az Európa-projekt középpontjába állította az európai polgárt: a
polgárokhoz közel álló olyan területeken dolgozott ki politikákat, mint az alapvető jogok és
állampolgárság, migráció, igazságszolgáltatás, biztonság és védelem, fogyasztóvédelem és
egészségügy.
Az uniós polgárok erősen hangoztatott igényeire válaszul a Bizottság számos, a polgárok
számára közvetlen jelentőséggel bíró területen indított kezdeményezéseket. Konkrét
intézkedésekkel fogjuk előmozdítani a fogyasztóvédelmi szabályok európai szintén történő
hatékony érvényesítését is. Folyamatosan figyelemmel kísérik majd az élelmiszer-biztonság,
állat-egészségügy és állat-jólét területét, a Bizottság pedig folytatja az EU egészségügyi
stratégiája keretében végzett munkát, hogy hozzájárulást biztosítson a tagállamoknak a
közegészségügyi színvonal emelésére irányuló munkájához. A Bizottság egyebek mellett azt
vizsgálja, hogy az EU milyen szerepet vállalhat az európai egészségügyi egyenlőtlenségek
csökkentéséhez való hozzájárulásban.
A jövőre való felkészülés jegyében 2009-ben is folytatódik majd a demográfiai kérdésekkel
kapcsolatban a cseh és a svéd elnökséggel szoros együttműködésben folytatott munka: a
tavaszi Európai Tanács elé terjesztik majd az EU demográfiai változásokra való
felkészültségének értékelését.
A Bizottság 2009-ben javaslatokat fog készíteni az EU azon dimenziójának
továbbfejlesztésére, amelyet a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térsége képvisel. E
javaslatok lesznek az alapjai a tagállamokkal folytatott megbeszéléseknek, amelyek célja a
jelenlegi hágai program aktualizálásának elfogadása.
Továbbra is prioritásként kezeljük a közös bevándorlási politika megteremtésének
célkitűzését. A Bizottság a nemrégiben kiadott „Közös bevándorláspolitika Európa számára:
elvek, fellépések és eszközök”1 című közleményében elkötelezte magát, hogy bizonyos
célkitűzések és alapelvek vonatkozásában – a tagállamokkal és a többi intézménnyel
együttműködésben – előrelépést érjen el. 2009-re ez jelent majd iránymutatást a Bizottságnak
a fellépések tekintetében, melyek főleg arra irányulnak, hogy a bevándorlást teljes körűen
integrálják a gazdasági növekedést, versenyképességet és társadalmi integrációt előmozdítani
hivatott általánosabb uniós politikákba. Ezzel összefüggésben szerepet kapnak a külső
politikák is: meg kell erősíteni a harmadik országokkal a migráció kezelésére létrehozott
partnerségeket, és szorosabb kapcsolatokat kell teremteni a fejlesztési és a kereskedelmi
politikákkal.
2009-ben működésbe lép az Európai Migrációs Hálózat és azok az elemek, amelyek
biztosítják a közös európai menekültügyi rendszer (ECAS) 2010-ig történő befejezését,
ideértve az európai menekültügyi támogató hivatal létrehozását. A Bizottság különös súlyt
fektet arra, hogy a migráció és a menekültügy területén elfogadják és végrehajtsák a legutóbbi
időszakban született javaslatokat. Az integrált határigazgatást gyakoribb együttműködési
műveletek és az új schengeni együttműködési mechanizmus elindítása révén valósítják meg.
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A visszatérési politika területén is támogatást kap majd a tagállamok közötti, illetve a
tagállamok és a FRONTEX közötti együttműködés.
Mivel a polgárok immár szabadon mozoghatnak az EU-n belül, egyenlő hozzáféréssel kell
rendelkezzenek az igazságszolgáltatáshoz, hogy részesülhessenek a jogállamiság által
biztosított jogvédelmében. A jogsértőknek számolniuk kell a velük szembeni eljárásokkal és
ítéletekkel. Az EU 2009-ben közelebb kerül ahhoz, hogy valódi igazságügyi térséggé váljon:
a büntető és a polgári ügyekben a határozatok kölcsönös elismerése elvének alkalmazása egy
sor új területtel bővül (bírói határozatok, eljárásjog, öröklés és végrendeletek). Az uniós
polgárok biztonságának megerősítése érdekében a Bizottság olyan javaslatokat is előterjeszt
majd, amelyek a bűnözés egyes speciális vagy új formáival foglalkoznak: a gyermekek elleni
visszaélések és a gyerekkereskedelem hatékonyabb megelőzése; fokozott nemzetközi
együttműködés az internetes támadások elleni küzdelem és azok megelőzése terén; továbbá a
vegyi, biológiai, nukleáris, radiológiai és egyéb fenyegetések formájában megvalósított
terrortámadások kockázatának mérséklése.
2.4.

Európa mint globális partner

A globalizáció körülményei között a fent említett célkitűzések és kihívások nem kezelhetők
úgy, mintha Európa légüres térben helyezkedne el. Ezeket az EU külső politikáján keresztül
kell vizsgálni és megválaszolni, ami mindig egyet jelent azzal, hogy ötvözni kell a hosszú
távú stratégiai megközelítést a külpolitika azonnali igényeire adott válaszokkal.
A Bizottság 2009-ben is folytatja a stratégiai partnerekkel fenntartott kapcsolatok
továbbépítését. Az utóbbi évek is bizonyítják, hogy a nagy nehézségekkel járó időkben
milyen fontosak az Egyesült Államokkal közösen kimunkált víziók, mint ahogy kölcsönösen
fontos az Oroszországgal fenntartott jó viszony és a hatásos politikai intézkedések
kidolgozása olyan területeken, mint az energiaügy, a migráció, a kereskedelem és a
beruházások. A pénzügyi válság ugyanakkor arra is rávilágított, hogy mennyire sürgető az
ázsiai stratégiai partnerekkel – Kínával, Indiával és Japánnal –, valamint egyéb
felemelkedőben lévő gazdaságokkal, pl. Brazíliával fenntartott kapcsolatok elmélyítése.
A 2008 nyári grúziai válság az EU külső fellépéseinek két vetületét tette hangsúlyossá.
Először is azt bizonyította, hogy az Európai Uniót a konfliktusmegelőzés és -rendezés
területén pozitív szereplőként fogják fel, amely a legfeszültebb helyzetekben is képes
közvetítőként fellépni. Másodsorban e konfliktus ismét gyors és határozott cselekvést követelt
az EU részéről, a diplomáciai csatornák igénybe vételén túl a rászorulók közvetlen
humanitárius célú segélyezése révén is.
Két hónappal később a pénzügyi válság rávilágított arra, hogy az EU milyen mértékben
nélkülözhetetlen szereplővé vált, ha igazán globális megközelítésre van szükség. A Bizottság
a nemzetközi csúcstalálkozók folytatódásával párhuzamosan továbbra is kulcsszereplő marad,
melynek fő célkitűzései közé tartozik a nemzetközi pénzügyi rendszerrel szembeni bizalom
helyreállítása, valamint a globális gazdasági szabályozás reformjára irányuló hosszabb távú
eszmecsere kialakítása.
A Bizottság kiemelten az alábbiakra koncentrál:
• A bővítési folyamat továbbvitele, különösen hogy a Horvátországgal folytatott tárgyalások
döntő szakaszba érnek. A Nyugat-Balkán többi országa számára felvázolják az európai
jövőképet, a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások pedig az ország belső
reformjainak előrehaladásával összhangban alakulnak majd. A Bizottság továbbra is
kiemelt figyelemmel kíséri a koszovói gazdasági és politikai fejleményeket.
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• A barcelonai folyamat továbbfejlesztése: a mediterrán unió és a keleti partnerség
kialakítására irányuló munka ugyancsak bizonyítja, milyen jelentőséget tulajdonítunk az
EU szomszédaival fenntartott célorientált és széles körű kapcsolatoknak. Az Európa
szomszédaival kialakított korrekt viszony elősegíti az energiabiztonság, a migráció, az
éghajlatváltozás és a hasonló kihívások eredményesebb kezelését. Az európai
szomszédságpolitika keretébe illeszkedve a Bizottság olyan ötleteket fog kidolgozni,
amelyek révén az EU elmozdulhat abba az irányba, hogy megtalálja a helyes egyensúlyt
egyfelől a szomszédaival fenntartott általános gazdasági-politikai kapcsolatok javítása,
másfelől az egyes régiók illetve partnerek sajátos igényeihez igazodó kapcsolatokra való
törekvés szükségessége között.
• Hatékony munkakapcsolatok kialakítása az új amerikai adminisztrációval, ami
elengedhetetlen az olyan fajsúlyos globális kihívások kezelése terén, mint az
éghajlatváltozás, továbbá a biztonság és stabilitás előmozdításában vagy a gazdasági és
közigazgatási együttműködés fejlesztésében.
• A dohai fejlesztési forduló befejezése továbbra is elsőrendű cél, mivel az az uniós
vállalkozások piaci lehetőségeinek bővítése, a fejlődés ösztönzése és a protekcionizmus
globális korlátozása szempontjából a leginkább hatékony módozatok egyikeként jelenik
meg. Az EU párhuzamosan folytatja majd a folyamatban lévő kétoldalú kereskedelmi
tárgyalások továbbvitelét, illetve lehetőség szerint azok lezárását.
• Szilárd kapcsolatok kialakítása a fejlődő országokkal a millenniumi fejlesztési célok
megvalósításából kiindulva, valamint szövetségek létrehozása az őket legsúlyosabban
érintő globális kérdésekben, úgymint az energia- és élelmiszer-ellátás biztonsága, az
éghajlatváltozás és a migráció. A Bizottság a továbbiakban is törekedni fog arra, hogy a
fejlődő országokkal fenntartott meglévő kapcsolatokat továbbfejlessze.
3.

JOBB SZABÁLYOZÁS
REFORMJA

– ÍGÉRETEK

TELJESÍTÉSE ÉS A SZABÁLYOZÁSI KULTÚRA

Figyelemmel a pénzügyi válságra és az aktuális gazdasági helyzetre minden eddiginél
fontosabbá vált a piaci versenyképesség érdekében folytatandó jobb szabályozás. Ennek
megfelelően 2009-ben továbbra is a Bizottság jogalkotási munkájának legfontosabb elemei
közé fog tartozni a felesleges adminisztrációs terheket felszámoló, egyszerűbb és hatékonyabb
szabályozási környezet előmozdítása. A munka középpontjában az új javaslatok minőségének
javítása, a meglévő jogi aktusok egyszerűsítése és az adminisztratív terhek csökkentése áll
majd. Ahogyan korábban is, ezen erőfeszítések sikere a többi intézménnyel és a
tagállamokkal folytatott jó együttműködésen múlik majd. Az EU tovább folytatja a
nemzetközi stratégiai partnerekkel folytatott vitákat a szabályozási együttműködés, a
szabványok közelítése és a szabályok egyenértékűsítése terén.
A jobb szabályozás harmadik stratégiai felülvizsgálata a jobb szabályozásra vonatkozó
menetrend három alapelemét vizsgálja: a hatásvizsgálatot, valamint az adminisztratív terhek
egyszerűsítését és csökkentését. Vizsgálják majd, hogy a Bizottság miként fejleszti tovább
hatásvizsgálati rendszerét, egyebek mellett az átdolgozott iránymutatás alkalmazása révén,
illetve a 2005. novemberi egységes hatásvizsgálati módszertan felülvizsgálatával.
Korszerűsítik a szabályozási környezet egyszerűsítésére vonatkozó stratégiát, és ehhez
hasonlóan a kodifikációs programot. A Bizottság ezzel egyidejűleg felülvizsgálja az
adminisztratív terhek csökkentésére irányuló cselekvési program végrehajtását, és értékeli a
2012-re kitűzött, 25 %-os csökkentés teljesítésének eredményeit. A Bizottság ennek alapján,
valamint az intenzív intézményen belüli munkára és az adminisztratív terhekkel foglalkozó
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független érdekelt partnerek magas szintű csoportjának véleményére építve fogja megtenni a
célkitűzés teljesítésére vonatkozó javaslatait.
A jelenleg működő Bizottság 2004-es hivatalba lépésének kezdetén megvizsgálta, hogy a
folyamatban lévő javaslatok összhangban vannak-e a szakpolitikai célokkal és megfelelnek-e
a jobb szabályozásra vonatkozó normáknak, és terjedelmes listát állított össze a
visszavonandó javaslatokról. A Bizottság javaslatot kíván tenni arra, hogy utódja is kövesse
ezen gyakorlatot. A jogalkotási és munkaprogram tartalmazza a Bizottság által visszavonni
tervezett további elbírálás alatt álló javaslatokat.
Folytatódik a közösségi jog alkalmazásának javítására irányuló munka. Értékelni fogjuk a
Bizottság és a tagállamok által a tájékoztatásról, a problémamegoldásról és a jogsértések
orvoslásáról 2008 áprilisában közösen indított kísérleti projektet.
4.

AZ EURÓPÁRÓL SZÓLÓ KOMMUNIKÁCIÓ

A gazdasági recesszió és az a tény, hogy a lisszaboni szerződés ratifikációja még nem
fejeződött be, azt erősítik meg, hogy a tájékoztató munkát az Európai Unió által elért
kézzelfogható eredményekre és a polgárok mindennapjait konkrétan befolyásoló kérdésekre
kell koncentrálni.
2009 lesz az első év, amikor a Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság a „Partnerség az
Európáról szóló kommunikációért” című közös nyilatkozat alapján intézményközi
prioritásokat állapít meg. A három intézmény által egyeztetett legfontosabb intézményközi
kommunikációs prioritás az európai parlamenti választás lesz, amely 375 millió választót
kíván megszólítani. A kommunikációs tevékenység elsősorban az EU-témára nem annyira
fogékony csoportokat célozza meg, például a fiatalokat, a nőket és a munkanélkülieket.
A 2009. decemberi koppenhágai konferencia, illetve a kelet- és közép-európai demokratikus
átmenet 20. évfordulója szempontjából is kiemelendő, hogy az energiaügyi és
éghajlatváltozási csomag eredményeinek kommunikálásában milyen fontos szerepe van az
Európai Parlamenttel és a tagállamokkal folytatott koordinációnak. A Bizottság e széles
tematikán belül a berlini fal/vasfüggöny leomlása 20. évfordulója, illetve a 2004-es bővítés 5.
évfordulója megünneplésére összpontosít, hangsúlyozva az európaiak által osztott olyan
közös értékeket és kapcsolódási pontokat, mint a demokrácia, a szabadság és a szolidaritás.
Végül, mivel az EU a pénzügyi válsággal és annak a gazdaság egészére gyakorolt hatásaival
kell szembenézzen, mindhárom intézmény szempontjából kiemelt prioritásként jelenik meg a
növekedés, a foglalkoztatási színvonal és a szolidaritás fenntartását célzó partneri viszony
kommunikálása.
A Bizottság további kommunikációs prioritásai az EU által biztosított azon hozzáadott értékek
magyarázatára irányulnak, amelyek a polgárok által leginkább problematikusnak vélt
területeken jelentkeznek: a biztonsággal általános értelemben és Európa megerősített globális
pozíciójával összefüggésben.
A 2009-ra kitűzött intézményközi kommunikációs prioritások
• 2009-es európai parlamenti választások
• Energiaellátás és éghajlatváltozás
• A kelet- és közép-európai demokratikus átmenet 20. évfordulója
• A növekedés, a foglalkoztatás és a szolidaritás előmozdítása
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A 2009-re kitűzött egyéb kommunikációs prioritások
• A polgárok Európájának jövője
• Európa a világban
Mivel 2009 a kreativitás és az innováció európai éve lesz, a növekedés, a foglalkoztatás és a
szolidaritás előmozdítására vonatkozó kommunikációs prioritás keretében e tematika kiemelt
figyelmet kap majd.

HU

11

HU

HU

HU

HU

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Brüsszel, 5.11.2008
COM(2008) 712 végleges

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A
TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A
RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
A Bizottság 2009-re szóló jogalkotási és munkaprogramja
Cselekedjünk egy jobb Európáért
2. KÖTET: MELLÉKLETEK

HU

1

HU

1. MELLÉKLET – A stratégiai és kiemelt fontosságú kezdeményezések jegyzéke
STRATÉGIAI KEZDEMÉNYEZÉSEK
Megnevezés

Javaslat vagy jogi
aktus típusa

Az alkalmazási kör és a célkitűzések ismertetése

A
növekedést
és
a Nem
jogalkotási A közlemény beszámol a reformok végrehajtási fokáról az egyes tagállamokban és az Unió
foglalkoztatást célzó lisszaboni intézkedés
/ egészében, valamint javaslatokat tartalmaz majd a stratégia 2010 utáni formáját illetően.
stratégia
bizottsági közlemény

Európai keret a válságból való Jogalkotási és nem A Bizottság az Európai Tanács tavaszi ülésén megfogalmazott következtetések fényében
kilábaláshoz
jogalkotási
hajtja végre a lisszaboni stratégia 2008. novemberi csomagjában rögzített intézkedéseket.
intézkedések
/ Különös figyelmet szentel azon intézkedésekre, amelyek célja a válság által a szélesebb
véglegesítendő
gazdaságra gyakorolt hatás kezelése.
A jövő pénzügyi piacaival Jogalkotási
kapcsolatos csomag
intézkedések
véglegesítendő

E pénzügyi intézkedéscsomag azon széles körű felülvizsgálatra támaszkodik, amely már
/ folyamatban van, és amelynek során vizsgálják a szabályozás, a felügyelet és az
átláthatóság megfelelőségének szintjét valamennyi pénzügyi szereplő és valamennyi
fontosabb tőkepiaci befektető – így a fedezeti és a magántőke-alapok – vonatkozásában, és
amelynek nyomán meg kell születniük az azonosított joghézagokat megszüntető
intézkedéseknek. A felülvizsgálat kiterjed majd a vezetői javadalmazásra és a
származtatott termékek piacára is. Megfelelő módon figyelembe veszi az Európai
Parlament e téren hozott állásfoglalásait.

Az Unió pénzügyi piacainak Jogalkotási
felügyelete
intézkedések
véglegesítendő

A Bizottság válaszol a de Larosière-csoport által az EU pénzügyi piacainak felügyelete
/ kapcsán megfogalmazott ajánlásokra.

A szabályozás javításával
kapcsolatos csomag:
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A jobb szabályozás harmadik stratégiai felülvizsgálata a jobb szabályozásra vonatkozó
a) Nem jogalkotási menetrend három alapelemét vizsgálja: a hatásvizsgálatot, valamint az adminisztratív
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a) az adminisztratív terhek intézkedés
/
mérését bemutató és ágazati bizottsági közlemény
csökkentésére
vonatkozó
célkitűzéseket
rögzítő
közlemény.
b)
az
egyszerűsítési b) Nem jogalkotási
/
stratégiáról szóló harmadik intézkedés
bizottsági
jelentés
munkadokumentum

terhek egyszerűsítését és csökkentését. A felülvizsgálat a hatásvizsgálati rendszer
megerősítésére törekszik. Korszerűsítik a szabályozási környezet egyszerűsítésére
vonatkozó stratégiát, és ehhez hasonlóan a kodifikációs programot is. A Bizottság ezzel
egyidejűleg felülvizsgálja az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló cselekvési
program végrehajtását, és értékeli a 2012-re kitűzött, 25 %-os csökkentés teljesítésének
eredményeit. A Bizottság további, az adminisztratív terhek csökkentését célzó javaslatokat
tesz majd.

Közlemény
az
EU Nem
jogalkotási
álláspontjáról
a intézkedés
/
klímaváltozásról
szóló bizottsági közlemény
koppenhágai COP-15 ENSZkonferencia
előkészületei
kapcsán.

Ez a közlemény még egyértelműbbé teszi majd azt az utat, amely az átlagos globális
hőmérséklet-emelkedésnek az iparosodás előtti szintet legfeljebb 2ºC-kal meghaladó
növekedésére vonatkozó uniós célkitűzés eléréséhez vezet, valamint bemutatja az Unió
nézeteit azon különböző opciókkal kapcsolatban, amelyek valamennyi ország
klímaváltozás elleni további lépések megtételére való mozgósítására vonatkoznak – ide
értve a beruházási / finanszírozási opciókat is. A közlemény átfogó uniós álláspontot alakít
ki a klímaváltozásról szóló, 2009. novemberi koppenhágai ENSZ-konferencia előtt.

A
balti-tengeri
régióra Nem
jogalkotási Az Európai Tanács felkérésének megfelelően a Bizottság átfogó stratégiát terjeszt elő a
vonatkozó EU-stratégia.
intézkedés
/ balti-tengeri régióra vonatkozóan.
bizottsági közlemény
Közlemény a Stockholm- Nem
jogalkotási
programról a szabadság, a intézkedés
/
biztonság és a jogérvényesülés bizottsági közlemény
térségében.

Bővítési stratégia és ezzel Nem

HU

Ez a kezdeményezés bemutatja az EU mint a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés
térsége jövőbeli fejlesztésére vonatkozó közös prioritásokat és célkitűzéseket az azok uniós
szintű leghatékonyabb eléréséhez szükséges eszközök meghatározása és kezdeményezések
megtervezése érdekében. A közlemény kulcsfontosságú stratégiai dokumentumokra épül,
mint például az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum, a 2008. június 17-i,
bevándorlásról és menekültügyről szóló közlemények, az e-igazságszolgáltatásról szóló
közlemény és a kábítószer-ellenes cselekvési terv.

jogalkotási 2009-ben a Bizottság intézkedéseket hoz a megújított bővítési konszenzus végrehajtására,
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kapcsolatos kihívások

intézkedés
/ ide értve a Tanács arra irányuló felkérését, hogy gyorsítsák fel a nyugat-balkáni országok
bizottsági közlemény stabilizációs és társulási folyamatát.

Európai szomszédságpolitikai Nem
jogalkotási A csomag 12 cselekvési tervet és egy átfogó közleményt tartalmaz majd.
csomag
intézkedés
/
bizottsági közlemény
A költségvetés felülvizsgálata

Nem
jogalkotási A felülvizsgálat célja megvizsgálni, hogy – szem előtt tartva a hozzáadott érték elvét a
intézkedés
/ közös érdekek követése során, valamint a hatékony ráfordítás elvét – milyen reformok
bizottsági közlemény szükségesek az Európa által a következő évtized kulcsfontosságú kihívásainak kezeléséhez
nyújtott hozzájárulás optimalizálásához, továbbá hogy hogyan finanszírozandó e
hozzájárulás. Ez az elemzés fontos inputot jelent a következő Bizottság által az új többéves
pénzügyi keretre vonatkozóan előterjesztendő javaslatokhoz.

(12 kezdeményezés)
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KIEMELT FONTOSSÁGÚ KEZDEMÉNYEZÉSEK
Megnevezés

Javaslat vagy jogi
aktus típusa

A kisvállalkozások számviteli Jogalkotási
terheinek csökkentése
intézkedés / irányelv

Az alkalmazási kör és a célkitűzések ismertetése
E javaslat célja, hogy a kisvállalkozások elől elhárítsa az adminisztratív terheket a
számvitel terén, beleértve a legkisebb vállalkozások mentesítését.

Jogalap: az EKSzerződés 95. cikke
Az
egységes
piac Nem
jogalkotási
megvalósítása
során intézkedés / ajánlás
alkalmazandó partnerségekre
vonatkozó ajánlás

Közlemény
fogyasztóvédelmi
végrehajtásáról

E kezdeményezés az egységes piac felülvizsgálatáról szóló, 2007 novemberében kiadott
közlemény egyik eredménye. Fő célja a bevált gyakorlatok azonosítása, valamint a
tagállamok és a Bizottság által végrehajtandó ajánlott intézkedések megfogalmazása a
tagállamok felelősségi körébe tartozó számos feladat körében, tekintettel az egységes piac
szabályainak átültetésére, végrehajtására és betartatására. Az ajánlott intézkedéseket és
bevált gyakorlatokat lentről felfelé irányuló folyamat során, a tagállamokkal szorosan
együttműködve dolgozzák ki.

a Nem
jogalkotási A Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a fogyasztóvédelmi
joganyag intézkedés
/ jogszabályok végrehajtása távolról sem egységes. A fogyasztóvédelmi együttműködésről
bizottsági közlemény szóló rendelet keretében a tagállamokkal folytatott együttműködésre alapozva a
közlemény olyan módszerekkel foglalkozik majd, amelyek segítségével erősíthető a
végrehajtás és javíthatók a fogyasztókat érintő eredmények, különös tekintettel a
határokon átnyúló kérdésekre.

Közlemény a kiskereskedelmi Nem
jogalkotási A közlemény bemutatja a kiskereskedelmi piacok – az egységes piac felülvizsgálata során
szektor piacfigyeléséről
intézkedés
/ bejelentett – piacfigyelésének eredményeit. A piacfigyelés célja a kiskereskedelmi szektor
bizottsági közlemény lehetséges piaci zavarainak azonosítása mind a fogyasztók, mind a szállítók
szemszögéből. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi szolgáltatásokat mint a modern
gazdaság kulcsfontosságú közvetítő szolgáltatását elemzik, amely szállítók és végső
fogyasztók ezrei közötti kapocsként működik. A közlemény lefedi majd a kiskereskedelmi
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szektort, valamint annak kapcsolódó upstream és downstream piacait.
A kereskedelmi ügyletekhez
kapcsolódó
késedelmes
fizetések elleni fellépésről
szóló 2000/35/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv
felülvizsgálata

Jogalkotási javaslat / A jelenlegi jogszabályt felül kell vizsgálni a kereskedelmi hitelek időben történő fizetését
irányelv
elősegítő üzleti környezet továbbfejlesztése és ezáltal a kkv-k versenyképességének
Jogalap: az EK- javítása érdekében, különös hangsúlyt fektetve a határokon átnyúló kereskedelmi
ügyletekre.
Szerződés 95. cikke

Az
EK
trösztellenes Meghatározandó
szabályainak
megsértése
esetén alkalmazandó kártérítési
keresetekről szóló fehér könyv
nyomon követésére irányuló
kezdeményezés

A trösztellenes szabályok megsértése esetén alkalmazandó kártérítési keresetekről szóló
fehér könyvet azzal a céllal fogadták el, hogy a trösztellenes szabályok megsértésének
európai károsultjai számára létrehozandó hatékony jogorvoslati rendszerre vonatkozó
konkrét ajánlások megfogalmazása révén ösztönözze és még inkább a trösztellenes
szabályok megsértése esetén alkalmazandó kártérítési keresetekre összpontosítsa a vitákat.
Az EK-Szerződés kártérítéshez való jogot biztosít ezen károsultak számára. Különösen az
állampolgárok és a kis- és középvállalkozások szenvedhetnek el olyan károkat, amelyek
jelenleg nem kerülnek megtérítésre. A Bizottság helyénvalónak tartja, hogy nyomon
követési intézkedéseket javasoljon.

Közlemény a mezőgazdasági Nem
jogalkotási A közlemény olyan opciókat mutat be a mezőgazdasági termékek minőségpolitikai
termékek minőségpolitikájáról intézkedés
/ eszközeinek fejlesztésére, amelyeket a mezőgazdasági termékek minőségpolitikájáról
bizottsági közlemény szóló zöld könyvre adott válaszok fényében dolgoztak ki. A közlemény megteremti a
későbbi konkrét javaslatok alapját, amelyeket várhatóan 2010-ben terjesztenek elő és
amelyek a következő témákat ölelhetik fel: a mezőgazdasági termelők által teljesített, a
higiénián és biztonságon túlmutató követelmények és standardok, uniós minőségi
rendszerek (különösen a földrajzi jelzésekhez és a hagyományos különleges termékekhez
kapcsolódók), valamint az élelmiszerminőség-tanúsítási rendszerek.
A közös halászati politika Nem
jogszabályi A közös halászati politika legkésőbb 2012-ben felülvizsgálatra kerül. A reform
reformjáról szóló zöld könyv
intézkedés / zöld előkészítése érdekében 2009-ben nyilvános vitát kezdeményeznek, amely 2010 végére
könyv
javaslathoz vezet majd.
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Közlemény az egyetemek és az Nem
jogalkotási Az egyetemek az oktatás, kutatás és innováció alkotta tudásháromszög középpontjában
üzleti
szféra
közötti intézkedés
/ működnek. Meghatározó szerepet játszanak a tudásalapú Európa létrehozásában, ezért
párbeszédről
bizottsági közlemény nyitottabbá kell válniuk a társadalom igényeivel szemben. A közlemény a bevált
gyakorlatokra épít és orientációt és struktúrákat javasol az egyetemek és az üzleti szféra
közötti jobb és szorosabb együttműködés, valamint a következők érdekében: az
egyetemek és a vállalkozások közötti akadályok csökkentése, az irányítás javítása, a
tananyagok releváns voltának növelése, az egyetemek és a hallgatók vállalkozói
szellemének fokozása, a mobilitás növelése, valamint az egyetemek egész életen át tartó
tanulásban betöltött szerepének fejlesztése és megerősítése.
Zöld
könyv
a
határokon
túlra
mobilitásáról

fiatalok Nem
jogalkotási A zöld könyv az Erasmus-programon túlmutató mobilitás fejlesztését célzó
irányuló intézkedés / zöld kezdeményezés kiindulópontjául szolgál majd. Felhívja az érdekelt feleket a fiatalok
könyv
határokon túlra irányuló mobilitását ösztönző és támogató lehetséges új utakról
folytatandó vitában való részvételre. A kezdeményezés alkalmazási köre magában foglalja
az egyetemi szektort, de túl is mutat azon, mert általánosabb értelemben véve öleli fel a
fiatalokat, beletartozik például a szakképzés, a felnőttképzés, az önkéntes tevékenységek,
valamint a fiatal vállalkozók és a kulturális szektor is.

Közlemény
a
K+F
innovációs IKT-ről

és Nem
jogalkotási A Bizottság célja olyan kutatási és innovációs IKT-stratégiára vonatkozó javaslat
intézkedés
/ előterjesztése, amely lehetővé teszi Európa számára IKT-fejlesztések vezetését, az új
bizottsági közlemény üzletek növekedésének támogatását, valamint az IKT-innovációk hatékonyabb
felhasználását a legfontosabb társadalmi-gazdasági kihívások kezelésére.

Második
közlemény
az Nem
jogalkotási E közlemény a 2008. május 13-i COM(2008) 241 számú első közlemény nyomon
energiahatékonyságot
javító intézkedés
/ követése, és segítséget nyújt az IKT-k által a gazdaság teljes területén az
IKT-ről
bizottsági közlemény energiahatékonyság
javításához
nyújtható
hozzájárulás
potenciáljának
számszerűsítéséhez, valamint azon lehetséges intézkedések azonosításához, amelyek
elősegítik e potenciál kiaknázásának biztosítását.
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Közlemény az alacsony szén- Nem
jogalkotási E közleményben a Bizottság foglalkozik majd a forrásszükségletekkel és a forrásokkal,
dioxid-kibocsátású
intézkedés
/ megvizsgálja a magánberuházás – beleértve a magán- és kockázati tőkét – hasznosítása
technológiák finanszírozásáról bizottsági közlemény előtt nyitva álló minden lehetséges utat, továbbá a támogatási források közötti
összehangolás erősítésének és a pótlólagos források előteremtésének módjait. A
közlemény különös alapossággal fogja vizsgálni a fejlett alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiák ipari léptékű demonstrációját, és a piaci bevezetést támogató új
mechanizmusok létrehozásának lehetőségét, továbbá mérlegelni fogja az innovációhoz
nyújtott adókedvezmények költségeit és hasznait.
Közlemény
jövőjéről

a

közlekedés Nem
jogalkotási A kezdeményezés a 2001. évi közlekedéspolitikai fehér könyvhöz és annak 2006-os
intézkedés
/ félidős felülvizsgálatához kapcsolódik. A kezdeményezés célja széleskörű vitát ösztönözni
bizottsági közlemény 20-40 év közötti időhorizontú közlekedéspolitikai szcenáriókról, valamint egy olyan
átfogó fenntartható közlekedéspolitikai megközelítés eszközeinek kidolgozása és hozzá
technikai támogatás nyújtása, amely lehetővé teszi a mostantól 2050-ig esetleg intézkedést
igénylő problémák és lehetőségek azonosítását.

A polgári és kereskedelmi
ügyekben a joghatóságról,
valamint
a
határozatok
elismeréséről
és
végrehajtásáról
szóló
44/2001/EK tanácsi rendelet
(Brüsszel I) módosításáról
szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló
javaslat

HU

Jogalkotási javaslat / E kezdeményezés célkitűzései az alábbiak:
rendelet
• valamennyi, polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozat szabad áramlásának
Jogalap: az EKbiztosítása a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás polgári és kereskedelmi ügyekben
Szerződés 65. cikke
való eltörlése felé történő elmozdulás révén;
• a rendelet rendelkezéseinek az érintett terület új nemzetközi eszközeihez, például a
kizárólagos joghatósági megállapodásokról szóló hágai egyezményhez igazítása;
• a rendelet azon rendelkezései működésének javítása, amelyek alkalmazása kapcsán
problémákat derítettek fel;
• a bíróságok közötti hatékony együttműködés erősítése; valamint
• teljeskörű és harmonizált rendszer létrehozása a bíróságok illetékességének
meghatározására, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok
elismerésének és végrehajtásának megkönnyítésére.
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Az európai menekültügyi
támogató hivatal létrehozásáról
szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló
javaslat
Szervezett
kapcsolatos
segítségnyújtás
áldozatoknak

és/vagy 308. cikke
Ez a csomag ösztönözni fogja az elkövetők megbüntetését és az áldozatok, különösen a
legsérülékenyebbek védelmét, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekekre.

bűnözéssel
csomag:
az

a) a gyermekek szexuális
kizsákmányolása és a
gyermekpornográfia elleni
küzdelemről szóló tanácsi
kerethatározatra irányuló
javaslat
b) az emberkereskedelem
megakadályozásáról, valamint
az ellene folyó küzdelemről és
az áldozatok védelméről szóló
tanácsi kerethatározatra
irányuló javaslat

c) a bűncselekmények
áldozatainak az EU-ban

HU

Jogalkotási javaslat / Az európai menekültügyi támogató hivatal többek között gyakorlati segítséget nyújt majd
rendelet
a tagállamoknak a menedékjog iránti kérelmekről való döntésben, nevezetesen azáltal,
Jogalap: az EK- hogy dolgozik a származási országokra vonatkozó információk egységes megközelítésén,
Szerződés
66. valamint egy közös európai program kidolgozásán.

a) jogalkotási javaslat
/ kerethatározat (belés igazságügy)
Jogalap: az EUSzerződés 29., 31.,
34. cikke

a) Az általános gyermekvédelmi politikával összhangban a javaslat emelni kívánja a
gyermekek – jelenleg a 2004/68/IB kerethatározat által biztosított – védelmének szintjét a
szexuális zaklatás, különösen annak két formája, a szexuális kizsákmányolás és a
gyermekpornográfia ellen. Figyelembe kell venni az új bűnügyi jelenségeket és új
rendelkezéseket kell beépíteni, hogy ezáltal az uniós jogszabályok összhangba kerüljenek
a legmagasabb nemzetközi standardokkal.

b) A javaslat erősíti a büntetésvégrehajtást, az áldozatokat támogató mechanizmusokat,
b) jogalkotási javaslat
valamint az áldozatok, különösen a legsérülékenyebb áldozatok jogait a büntetőeljárások
/ kerethatározat (belsorán, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekekre és a nemi dimenzióra.
és igazságügy)
Jogalap: az EUSzerződés 29.cikke,
31. cikkének e)
pontja és 34. cikke
(2) bekezdésének b)
pontja
c) A büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról szóló, 2001. évi kerethatározat nem
c) jogalkotási javaslat megfelelő és rosszul hajtották végre. A Bizottság új kerethatározatot javasol annak
/ kerethatározat (bel- érdekében, hogy az EU valamennyi tagállamában jobban tudják nyújtani a
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nyújtott segítségről szóló
kerethatározat

és igazságügy)
Jogalap: az EUSzerződés 31. cikke

d)
a
bűncselekmények
áldozatainak kárenyhítéséről d) jogalkotási javaslat
szóló irányelv módosítása
/ irányelv Jogalap: az
EU-Szerződés 65.
cikke
e)
intézkedések
a
számítástechnikai
bűnözés e) jogalkotási javaslat
/ kerethatározat (belelleni küzdelem érdekében
és igazságügy)
Jogalap: az EUSzerződés 29., 30.,
31. és 34. cikke
A
terrorizmus
elleni Nem
jogalkotási
küzdelemmel
kapcsolatos intézkedés
/
csomag:
bizottsági
a) közlemény a CBRN- (vegyi, közlemények
biológiai,
nukleáris
radiológiai)
terrorfenyegetésekről
b) közlemény
veszélyekre
felkészültségről

a

vagy

bűncselekmények áldozatai számára a szükséges segítséget.

d) A fő politikai célkitűzés olyan megoldások nyújtása, amelyek növelik a jogbiztonságot
és a rugalmasságot és megfelelnek az állampolgárok jogos elvárásainak.
e) A néhány tagállamban a kritikus információs infrastruktúrák ellen nemrégiben
elkövetett támadásokra válaszolva létre kell hozni közös büntetőjogi kritériumokat a
számítástechnikai támadások elleni küzdelem és azok megakadályozása terén folytatott
nemzetközi együttműködés megerősítése érdekében. Ez elsősorban a botneteket és az
egyéb, nagyméretű bűnügyi támadás indítására használt eszközöket érinti.

Ez a csomag megmutatja, mely politikákat lehet érdemes kezdeményezni a CBRNfenyegetések uniós szintű kezelésére, beleértve azokat a technikai/tudományos
módszereket, amelyeket a terroristák alkalmazhatnak támadásaik elkövetéséhez.
A cél annak biztosítása, hogy mindent megtesznek uniós szinten annak
megakadályozására, hogy terroristák vagy aspiránsok hozzáférhessenek radiológiai,
biológiai vagy kémiai anyagokhoz vagy fegyverekhez.

biológiai
való

c) cselekvési terv az Európai
Unión
belüli
radiológiai/nukleáris
kockázatok csökkentéséről

HU
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d)
a
CBRN-incidensek
megelőzésével és az azokra
adott válasszal kapcsolatos
bevált gyakorlatok, beleértve
az incidensek felderítését
Közlemény a büntető és Nem
jogalkotási E kezdeményezés a kölcsönös elismerésről szóló tanulmányt követné nyomon, az
polgári ügyekben a határozatok intézkedés
/ előrehaladásra vonatkozó javaslatokkal, beleértve a jogalkotási és kísérő intézkedéseket
kölcsönös elismeréséről
bizottsági közlemény (cselekvési terv).
A kezdeményezés alapvető célkitűzése a kölcsönös elismerés elvének alkalmazása során
tapasztalt horizontális problémák, valamint a büntetőügyi együttműködés jelenlegi
rendszerében meglévő hiányosságok kezelése.
Jogalkotási javaslat /
kerethatározat (belJogi eszköz a büntetőügyi és igazságügy)
eljárások eljárásjogáról
Jogalap: az EUSzerződés 31. cikke
(1) bekezdésének c)
pontja

HU

E kezdeményezés célja, hogy az EU-n belüli igazságos eljárásokat biztosító közös
minimumstandardokat határozzon meg a kölcsönös bizalom ösztönzése és ezáltal a
kölcsönös elismerés megkönnyítése érdekében. A védelemhez való joggal kapcsolatos
közös minimumstandardok iránti igény a kölcsönös elismerésből ered, amely nem
működhet hatékonyan, ha a tagállamok nem bíznak egymás igazságszolgáltatási
rendszerében.
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Közlemény az ágazati szociális Nem
jogalkotási
párbeszédről
intézkedés
/
bizottsági közlemény
Szolidaritás az egészségügy Nem
jogalkotási
terén:
Az
EU-n
belüli intézkedés
/
egészségügyi egyenlőtlenségek bizottsági közlemény
csökkentése

A közlemény célja az ágazati szociális párbeszéd terén 1998 óta elért fejlődés elemzése és
értékelése, valamint szükség esetén módosítások javaslása.
Mindeddig csupán egy maroknyi ország határozott meg világos intézkedéseket az
egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésére. A közlemény fel kívánja hívni a figyelmet
és valamennyi uniós tagállamban politikai prioritássá kívánja tenni az egészségügyi
egyenlőtlenségek megszüntetését. A strukturális alapok révén, valamint a bevált
gyakorlatok cseréje segítségével támogatni fogja a tagállamokat az egészségügyi
egyenlőtlenségek kezelésére irányuló intézkedéseikben, és EU-szerte segít az
egészségügyi egyenlőtlenségek megfigyelésére szolgáló, már meglévő mechanizmusok
tökéletesítésében, valamint abban, hogy az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése
érvényesítésre kerüljön az uniós szakpolitikákban.

Fellépés a rák ellen: európai Nem
jogalkotási A több érdekelt felet tömörítő európai platform létrehozása, valamint az érdekelt felek
platform
intézkedés
/ valamennyi (uniós, nemzeti, regionális, helyi) szinten történő mozgósítása a rák elleni
bizottsági közlemény fellépés – amely általánosságban modellként szolgálhat a nem fertőző betegségek számára
– érdekében, a következő kérdésekre terjed ki:
• összehasonlítható adatok és bizonyítékok a tanulás és a tudásmegosztás támogatása
érdekében;
• a rákkutatás prioritásai;
• megelőzés (pl. a dohányzás elleni küzdelem és a rákszűrés megerősítése révén);
• a rákkal kapcsolatos egészségügy bevált gyakorlatainak azonosítása és reklámozása
Európa-szerte;
• az Európai Rákellenes Kódex aktualizálása az állampolgároknak adott konkrét, a rák
kockázatának minimalizálására irányuló, tudományos alapú ajánlásokkal.
Az
Alzheimerre
irányuló Nem
jogalkotási Orientációs javaslatok az Alzheimer-kórra irányuló európai intézkedésekre a szlovén és a
bizottsági
kezdeményezésre intézkedés
/ francia elnökség alatt elért haladásra támaszkodva. Ez magában foglalja mind az uniós
vonatkozó javaslat
bizottsági közlemény szintű, mind a tagállamok és az érdekelt felek szintjén hozott intézkedéseket.

HU
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A
Tanács
gyermekkori
határokon
vetületeiről

ajánlása
a Jogalkotási javaslat /
immunizáció tanácsi ajánlás
túlmutató
Jogalap: az EKSzerződés
152.
cikkének
(4c)
bekezdése

Az ajánlás a más tagállamba költöző, gyermekes családok gyermekkori immunizációs
gyakorlatára vonatkozik, és egyes védőoltással megelőzhető gyerekkori betegségek nem
megfelelő oltási lefedettségét kívánja kezelni. Az EU-n belüli szabad mozgás
eredményeként egyre több uniós állampolgár kerül kapcsolatba a származási országáétól
eltérően szervezett egészségügyi rendszerrel. A gyermekkori immunizáció ütemezésében
meglévő különbségek problémát okozhatnak e családoknak és veszélyeztethetik az
egészséget.

Közlemény a HIV/AIDS elleni Nem
jogalkotási
küzdelemről az EU-ban és a intézkedés
/
szomszédos területeken – bizottsági közlemény
stratégia és második cselekvési
terv (2010-2014)

A HIV/AIDS számos tagállamban és szomszédos országban jelent nagy kihívást. A
diagnózis, a kezelés és a gondozás terén elért számottevő haladás ellenére az új HIVfertőzések száma továbbra is növekszik Európában. A szituációtól függően a fő
problémák a következők: fertőzés a fiatalok körében, korlátozott hozzáférés a kezeléshez
és a gyógyszerekhez, vagy a betegség megbélyegzése és a HIV/AIDS-beteg emberek
diszkriminálása.
Az új stratégia a prioritásokra és Európa-szerte a kezeléshez, gondozáshoz és
támogatáshoz való jobb hozzáférésre irányuló intézkedésekre, valamint a megbélyegzés és
a diszkrimináció elleni intézkedésekre összpontosít majd, továbbá összekapcsolja a
betegséget szélesebb értelemben vett közegészségügyi kérdésekkel, mint például a
sérülések, a kábítószer és a szexuális egészség.

Jelentés a fejlesztés uniós Nem
jogalkotási
finanszírozásáról
és
a intézkedés
/
támogatás hatékonyságáról – a bizottsági közlemény
millenniumi fejlesztési célok
megvalósítása felé

HU

A fejlesztés uniós finanszírozásáról és a támogatás hatékonyságáról szóló kötelező
jelentés 2009-ben különös jelentőséggel bír, ami a speciális nemzetközi kontextusnak
tudható be, a következő események előzik meg: Accra (a harmadik, segélyhatékonysággal
foglalkozó magas szintű fórum, 2008. szeptember), New York (az Afrika fejlesztési
szükségleteiről és a millenniumi fejlesztési célokról szóló magas szintű ENSZ-találkozók,
2008. szeptember 22. és 25.), valamint Doha (a Monterrey konszenzus végrehajtásának
áttekintéséről szóló nemzetközi fejlesztésfinanszírozási nyomonkövetési ENSZkonferencia, 2008. november-december). Létfontosságú az ezen nemzetközi események
által generált lendületre építeni annak érdekében, hogy az európai napirendet
előremozdítsák és megerősítsék a millenniumi fejlesztési célok elérése felé tett haladás
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iránti elkötelezettséget.
Közlemény az egészségügy Nem
jogalkotási
területén folytatott szociális intézkedés
/
védelemről és a fejlődő bizottsági közlemény
országok
egészségügyi
rendszerének
finanszírozási
reformjáról

A fejlődő országoknak képesnek kell lenniük arra, hogy lakosságuknak méltányos módon
jó minőségű egészségügyi szolgáltatásokat biztosítsanak, amelyek hozzájárulnak a
nemzeti kohézió megerősítéséhez és a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez. Az
egészségügyi rendszerek egy valamennyi érintett nemzeti és nemzetközi partner
részvételével kidolgozott, világos, átfogó és előrelátható nemzeti finanszírozási terve
nélkül nem valósítható meg fenntartható fejlődés. E közlemény európai választ ad és
olyan operatív eszközöket biztosít, amelyek összehozzák a donorokat, az érintett
országokat és más potenciális szereplőket (diaszpórák, alapítványok, stb.).

Közlemény
a
RELEX Nem
jogalkotási A jogalkotó hatóság a 2007-2013 közötti hét RELEX pénzügyi eszköz mindegyikébe
pénzügyi eszközök félidős intézkedés
/ beépített egy felülvizsgálati záradékot. E záradék értelmében az adott rendelkezés
felülvizsgálatáról
bizottsági közlemény végrehajtását értékelő jelentést kell a jogalkotó hatóság elé terjeszteni, szükség esetén
kiegészítve a módosítások bevezetéséhez szükséges jogalkotási javaslatokkal.
Közlemény
az
Unió Nem
jogalkotási 2009-ben lesz az ötödik évfordulója annak, hogy az Unió tíz új tagállammal bővült. Úgy
bővítésének elmúlt öt évéről
intézkedés
/ tűnik, hogy a bővítés következményeit sem az új, sem a régi tagállamokban nem értik
bizottsági közlemény teljes egészében. Fontos, hogy az erősségek és a gyenge pontok, valamint a különböző
szakpolitikákra gyakorolt következmények azonosítása érdekében értékeljük a bővítés
régi és új tagállamokra gyakorolt gazdasági hatását.
(37 kezdeményezés)

HU
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2. MELLÉKLET – Az egyszerűsítési kezdeményezések jegyzéke
Megnevezés

Az egyszerűsítési
intézkedés típusa

A Bizottság rendelete a Felülvizsgálat
visszatérítésben
részesülő
mezőgazdasági
termékek
kivitele
során
végzett
ellenőrzésről
A Bizottság közleménye
bizonyos számú, a
mezőgazdaság területét érintő
közösségi jogszabály
elavultságának hivatalos
elismeréséről

Hatályon
helyezés

Hatály és célkitűzések
A 2009. január 1-jével érvénybe lépő egységes KPSZ-rendelet értelmében ez a rendelet
két másik meglévő (2090/2002/EK és 3122/94/EK) bizottsági rendelettel egyetlen új
rendeletbe olvad össze, amely ugyancsak 2009. január 1-jén lép életbe.

kívül A javaslat célja a gyakorlati hasznossággal nem rendelkező vagy szélesebb körű
érdeklődésre számot nem tartó bizottsági jogi aktusok elavulttá nyilvánítása, hozzájárulva
ezzel a közösségi vívmányok aktualizálására és egyszerűsítésére vonatkozó célkitűzés
megvalósításához. Eltávolításuk révén világossá válik a „szükséges” joganyag, amely
aktív és általánosan alkalmazandó.

A Bizottság rendelete a sovány Felülvizsgálat
tejpor
piacán
történő
intervencióról

E kezdeményezés célja a végrehajtási szabályok módosítása a sovány tejpor
magánraktározásához nyújtott támogatás eltörlése kapcsán, valamint a sovány tejpor
fehérjetartalmának standardizálására vonatkozóan újonnan bevezetett szabályok
végrehajtása érdekében. Technikai pontosítások és (pl. a biztonsági rendelkezéseket
érintő) egyszerűsítések kerülnek bevezetésre.

Az 1782/2003/EK tanácsi
rendelet IV. (egyéb támogatási
rendszerek) és IVa. címeiben
meghatározott támogatási
rendszereket illetően az
állapotfelmérés
végrehajtásáról szóló,
1973/2004/EK bizottsági

Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet helyét a tervek szerint 2008-ban átveszi a közvetlen
kifizetésekről szóló új rendelet. Az átdolgozás célja az állapotfelmérés eredményének
függvényében eltörlésre kerülő vagy a termeléstől függetlenné váló támogatási
rendszerekhez kapcsolódó elavult rendelkezések megszüntetése.

HU

Átdolgozás
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rendelet felülvizsgálata
A kölcsönös megfeleltetés, Átdolgozás
moduláció, valamint integrált
igazgatási
és
ellenőrzési
rendszert
illetően
az
állapotfelmérés
végrehajtásáról
szóló,
796/2004/EK
bizottsági
rendelet felülvizsgálata

Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet helyét a tervek szerint 2008-ban átveszi a közvetlen
kifizetésekről szóló új rendelet. Az átdolgozás célja a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak, valamint a mezőgazdasági termelők
részére meghatározott bizonyos támogatási rendszereknek a létrehozása.

Az
egységes
támogatási Átdolgozás
rendszert
illetően
az
állapotfelmérés
végrehajtásáról
szóló,
795/2004/EK
bizottsági
rendelet felülvizsgálata

Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet helyét a tervek szerint 2008-ban átveszi a közvetlen
kifizetésekről szóló új rendelet. Az átdolgozott 795/2004/EK rendelet célja a 2003. évi
KAP-reform által bevezetett egységes támogatási rendszer felállításához kapcsolódó,
elavult rendelkezések, valamint az ágazatok egységes támogatási rendszerbe való
integrálásához kapcsolódó átmeneti szabályok megszüntetése.

A Bizottság rendelete az Átdolgozás
állami intervenció keretében felülvizsgálat
történő
felvásárlás
közös
szabályainak létrehozásáról
A Tanács rendelete számos Hatályon
elavult mezőgazdasági jogi helyezés
aktus
hatályon
kívül
helyezéséről

HU

/ A kezdeményezés az állapotfelmérés javaslatainak következménye. A projekt az állami
intervenció részletes szabályainak egyszerűsítésére és horizontális jogi aktusban történő
harmonizációjára vonatkozik, különösen a gabonafélék, tejtermékek és hús tekintetében.
kívül A rendelet célja az elavult, gyakorlati hasznossággal nem rendelkező vagy szélesebb körű
érdeklődésre számot nem tartó tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezése, hozzájárulva
ezzel a közösségi vívmányok aktualizálására és egyszerűsítésére vonatkozó célkitűzés
megvalósításához. Eltávolításuk révén világossá válik a „szükséges” joganyag, amely
aktív és általánosan alkalmazandó.
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Közlemény
az
támogatásokról
jogszabályok
bíróságok
végrehajtásáról

állami Felülvizsgálat
szóló
nemzeti
általi

A nemzeti bíróságok és a Bizottság állami támogatások terén folytatott együttműködéséről
szóló, 1995. évi közlemény felülvizsgálata. Az új közlemény támogatást és segítséget
nyújt a jogtalan támogatással szembesülő nemzeti bíróságoknak az alkalmazandó
közösségi ítélkezési gyakorlat és döntéshozatali gyakorlat rögzítése révén. Emellett
aktualizálja és megerősíti a nemzeti bíróságoknak nyújtott támogatási mechanizmust. A
meglévő iránymutatás ésszerűsítése és tökéletesítése révén a közlemény egyszerűsíti a
nemzeti bíróságok feladatát az állami támogatásokról szóló jogszabályok végrehajtása
terén.

Az állami támogatások bevált Felülvizsgálat
gyakorlatainak kódexe

A bevált gyakorlatok kódexének célja bevált gyakorlatok kialakítása a Bizottság és a
tagállamok oldalán, az állami támogatási eljárások hatékonyságának, átláthatóságának és
előrejelezhetőségének növelése érdekében. A hatékonyság például a következő
eszközökkel növelhető: jobb előzetes bejelentési kapcsolatok, a tagállamok ösztönzése
teljesebb körű bejelentésre, standardizáltabb információcsere a tagállamokkal, valamint
ésszerűsített belső eljárások. Az előrejelezhetőség növelhető a gyorsabb döntéshozatal
révén. Így a tagállamok is nagyobb mértékű átláthatóságban részesülnének az eljárási
szakaszokat és a tervezett határidőket illetően.

Közlemény
az
állami Felülvizsgálat
támogatások
eljárásának
egyszerűsítéséről

Az egyszerűsített állami támogatási eljárás célja annak biztosítása, hogy gyors döntés
születik az egyenesen bejelentett állami támogatási ügyekben, beleértve a horizontális
állami támogatási eszközök standard értékelési szakasza alapján elfogadott ügyeket,
valamint a precedenseket pusztán megerősítő ügyeket. A közlemény az ilyen típusú ügyek
eljárásának egyszerűsítése révén hozzájárul az állami támogatási eljárások
hatékonyságának növeléséhez.

Közösségi kezdeményezés a Átdolgozás
foglalkozási eredetű izom- és
csontrendszeri
rendellenességekről

A szociális partnerekkel folytatott konzultáció második fázisának nyomon követése. E
kezdeményezés célja, hogy egységes jogi eszközbe integrálja a munkavállalók
egészségének és biztonságának foglalkozási eredetű izom- és csontrendszeri
rendellenességekkel szembeni védelmére vonatkozó rendelkezéseket. E rendelkezések
jelenleg különböző irányelvekben találhatók meg szétszórtan, nevezetesen a 90/269/EGK
tanácsi irányelvben és a 90/270/EGK tanácsi irányelvben. Egy egységes jogi eszköz
érthetőbb, világosabb és könnyebben alkalmazható lenne. A munkaadók számára
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egyértelműbb jogi környezetet teremtene, a munkavállalók számára pedig fokozottabb
védelmet biztosítana az izom- és csontrendszeri rendellenességek veszélyével szemben.
A kereskedelmi ügyletekhez Felülvizsgálat
kapcsolódó
késedelmes
fizetések elleni fellépésről
szóló 2000/35/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv
felülvizsgálata

A jelenlegi irányelv számos kulcsfontosságú rendelkezése nem világos vagy nehezen
értelmezhető, különböző akadályokat gördítve ezáltal a vállalkozások jogérvényesítése elé
késedelmes fizetés esetén. Az általános célkitűzés az adósok elriasztása a késedelmes
fizetéstől és a hitelezők felvértezése olyan eszközökkel, amelyek lehetővé teszik számukra
valamennyi joguk teljes egészében történő érvényesítését késedelmes fizetés esetén. Az
egyszerűsítés magában foglalja az alkalmazandó kamatláb kiszámításának érthetőbbé
tételét, „a tulajdonjog fenntartása” jellegének és kiterjedésének jobb leírását, az irányelv
hatálya alá tartozó kereskedelmiügylet-típusok új definícióját, valamint a „indokolt
behajtási költség” pontosabb meghatározását a késedelmes fizetéshez kapcsolódó belső
igazgatási költségek beépítése érdekében.

A mezőgazdasági és erdészeti Átdolgozás
járművek típusjóváhagyásához
kapcsolódó rendelet

A javaslat egyszerűsíteni fogja a mezőgazdasági és erdészeti traktorokra vonatkozó EKjogszabályokat azáltal, hogy a meglévő jogszabályok (beleértve a jelenlegi keretirányelvet
és a különálló irányelveket) helyébe egyetlen fő rendeletet léptet. A javaslat 24 irányelvet
helyez hatályon kívül. Emellett javított követelményeket tartalmaz majd a traktorok
fékjére vonatkozóan.

A
műtrágyákról
szóló Felülvizsgálat
2003/2003/EK rendelet IV.
mellékletének módosítása

A felülvizsgálat célja annak biztosítása, hogy a CEN-szabványok a hivatalos ellenőrzések
során referenciaként alkalmazható hivatalos elemzési módszernek tekinthetők. A CEN
által szolgáltatott aktualizált változatuk a továbbiakban nem képezi majd a jogi aktus
részét, hanem különálló szabványként léteznek majd, amelyekre a közösségi jog
hivatkozik; az elemzési módszerek – jelenleg a mellékletben található – részletes leírását
elhagyják.

Az orvostechnikai eszközökre Átdolgozás
vonatkozó
irányelv
vagy
rendelet

Cél a szabályok egyszerűsítése és megerősítése az egészségvédelem magas szintjének
biztosítása érdekében, miközben a belső piac zökkenőmentes működését is biztosítják.

HU

18

HU

A
motorkerékpárok
és Átdolgozás
segédmotoros
kerékpárok
típusjóváhagyásáról
szóló
rendelet

A javaslat egyszerűsíteni fogja a motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra
vonatkozó EK-jogszabályokat azáltal, hogy a meglévő jogszabályok (beleértve a jelenlegi
keretirányelvet és a különálló irányelveket) helyébe egyetlen fő rendeletet léptet. A
javaslat 14 irányelvet helyez hatályon kívül. Korszerű kibocsátásokról szóló jogszabályt,
ASB-t és automata vészfékező rendszert vezet be a motorkerékpárok és segédmotoros
kerékpárok számára.

A
közös
környezeti Felülvizsgálat
információs
rendszer
fejlődését hangsúlyozó jogi
eszközre vonatkozó javaslat

Az egyszerűsítési célkitűzés a következőket foglalja magában:
- a környezetvédelmi beszámolókészítés korszerűsítése és ésszerűsítése az adatok
hozzáférhetőségében azzal az elvvel összhangban történő megkönnyítése érdekében,
miszerint az információt a forráshoz lehető legközelebb kell kezelni, egyszer összegyűjteni
és széles körben megosztani;
- az információ/adatok időben történő rendelkezésre állása, különösen a
beszámolókészítési időszakokra vonatkozó jelenlegi megközelítés egyszerűsítése révén;
- az elavult vagy egymást átfedő jelentések megszüntetése / ésszerűsítése a jogszabályok
felülvizsgálata alapján.

A
Tanács
1172/98/EK Felülvizsgálat
rendelete
a
közúti
árufuvarozásra
vonatkozó
statisztikai adatgyűjtésről

A cél olyan eszköz létrehozása az Európai Statisztikai Rendszeren belül, amely a
beszámolókészítési követelmények (a járművek küszöbszáma jelentést készítő
országonként), a tanulmány alkalmazási köre (a bevont járművek típusai), valamint
precíziós szabványok (komitológiával már módosítható) révén lehetővé teszi a közúti
árufuvarozásra vonatkozó statisztikai tanulmányok kezelését. Az ESS-sel (statisztikai
programbizottsággal) egyetértésben csökkenthető a statisztikai tanulmány tárgyát képező
közúti áruszállító járművek köre (hangsúly a nemzetközi ügyleteken és a
nehézgépjárműveken) és az abból vett minta (a precíziós eszközök hozzáigazítása az
adatszükséglethez).

A polgári és kereskedelmi Felülvizsgálat
ügyekben a joghatóságról,
valamint
a
határozatok
elismeréséről
és

A célkitűzés valamennyi határozat szabad áramlásának biztosítása az EU-ban a
végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlése révén, valamint a rendelet rendelkezéseinek
az érintett terület új nemzetközi eszközeihez való igazítása. Emellett eltörli azokat a
közvetítői szakaszokat, amelyeken az állampolgárnak át kell esnie ahhoz, hogy egy
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végrehajtásáról
szóló
44/2001/EK tanácsi rendelet
módosítása

bírósági határozatot külföldön elismerjenek és végrehajtsanak.

A Tanács rendelete a halászati Felülvizsgálat
és akvakultúra-termékek piaca
közös
szervezésének
reformjáról

A közös piaci szervezetet (KPSZ) azért hozták létre, hogy a Szerződés 33. cikkében előírt
célkitűzések megvalósuljanak a halászati ágazatban, így többek között azért, hogy a piacot
stabilizálják és a termelőknek méltányos jövedelmet biztosítsanak. A frissebb célkitűzések
a fenntartható jelleget támogató halászati és marketingtevékenységekre összpontosítanak.
Az 1971 óta érvényben lévő közös piaci szervezet számtalan változáson ment keresztül az
idők során, 2001. január 1. óta egy átalakított KPSZ működik. E politika hatékonyságát és
eredményességét jelenleg értékelik. A javaslat célja a piaci fejlődés, a halászati
tevékenység változásainak, valamint a jelenleg érvényben lévő rendelkezések
végrehajtásában felfedezett hiányosságok figyelembe vétele.

A megreformált ellenőrzési és Felülvizsgálat
végrehajtási keretre vonatkozó
bizottsági
végrehajtási
szabályok

Az új szabályok korszerűsítik és egyszerűsítik a nemzeti közigazgatások és az érdekelt
felek számára az eljárásokat és megkönnyítik a jobb végrehajtást. Enyhíteni kell az ágazat
és a közigazgatások adminisztratív terheit és korlátait az IT-eszközök alkalmazásának
növelése és ezáltal a beszámolókészítési kötelezettségek csökkentése révén. A halászati
tevékenységek ellenőrzéséhez és felügyeletéhez kapcsolódó valamennyi aspektust
(fogások bejelentése, tűrési határok, kirakodási nyilatkozat, szállítás, a flotta
helyzetmeghatározása, stb.) egyszerűsítik. A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan
halászat jelentette kihívások kezelésére új elemeket is beépítenek.

A Bizottság közleménye az Hatályon
elavultság
hivatalos helyezés
elismeréséről és négy javaslat
az elavult jogi eszközök
hatályon kívül helyezésére a
közös
halászati
politika
területén

HU

kívül A közös halászati politikához (KHP) kapcsolódó közösségi joganyagnak a KHP
egyszerűsítéséről és javításáról szóló, 2006-2008 közötti cselekvési terv keretében történő
átvilágítása számos olyan közösségi jogi aktust derített fel, amelyek kimerítették jogi
hatásukat, de nem kerültek hatályon kívül helyezésre, vagy nem tartalmaznak az
érvényességi idejükre vonatkozó utalást. A formálisan még hatályban lévő jogi aktusok
esetében ugyanazt a jogi aktust kell alkalmazni, amely az eredeti jogi aktus jogalapját
képezte. Amennyiben a jogi aktus jogalapja már nem létezik, a Bizottság közlemény
formájában hivatalosan elismeri az elavultság tényét.
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A
gépjármű- Átdolgozás
felelősségbiztosítás
ellenőrzéséhez
kapcsolódó
határozatok átdolgozása

Az elmúlt néhány év során a Bizottság számos határozatot (2003/542/EK, 2004/332/EK,
2005/849/EK és 2007/482/EK) fogadott el a biztosítások ellenőrzésének a csatlakozó
országok tekintetében történő eltörléséről. Az átdolgozás célja a gépjárműfelelősségbiztosításról szóló 72/166/EK irányelv 2. cikke értelmében elfogadott fenti
határozatok rendszerének egyszerűsítése.

A
tájékoztatókról
irányelv átdolgozása

szóló Átdolgozás

Azonosításra kerülnek azok a területek, amelyeken az irányelv alkalmazásának javítása és
egyszerűsítése érdekében jogszabályi változtatásokra van szükség azért, hogy a befektetők
védelmi színvonalának csökkentése nélkül könnyítsék a kibocsátókra nehezedő
adminisztratív terheket. Ezek közé tartozik az átláthatósági irányelvet duplikáló
tájékoztatási kötelezettségek törlése (10. cikk), a munkavállalói részvényrendszerek
mentesítése hatókörének kiterjesztése (4.1. cikk, e) pont), valamint a későbbi viszonteladás
esetében a felelősségi körök tisztázása (3.2. cikk).

A piaci visszaélésekről szóló Átdolgozás
irányelv átdolgozása

A Bizottság jobb szabályozási megközelítésével összhangban jelenleg folyamatban van a
piaci visszaélésekről szóló irányelv uniós rendszerének felülvizsgálata. A munka során
azokra a területekre összpontosítanak, ahol javulás érhető el a következők tekintetében: i.
az adminisztratív terhek ésszerűsítése/csökkentése például a vállalatvezetők
nyilvánosságrahozatali kötelezettségei, valamint a bennfentesek jegyzékének
összeállítására és fenntartására vonatkozó kötelezettség tekintetében; ii. a tagállamok
szintjén gyakorolt felügyelet megkönnyítése és megerősítése.
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A
számviteli
egyszerűsítése

irányelvek Felülvizsgálat

A cél annak lehetővé tétele a tagállamok számára, hogy a mikrovállalkozásokat mentesítsék a
számviteli kötelezettségek alól, valamint a számviteli irányelvek (negyedik és hetedik társasági
jogi irányelv) felülvizsgálata a kisvállalkozások érdekeinek figyelembevétele, valamint az
adminisztratív terhek több mint 5 milliárd euróval történő csökkentése érdekében.

Az
élelmiszerekre
és Felülvizsgálat
takarmányokra
vonatkozó
sürgősségi riasztórendszerre
(RASFF)
vonatkozó
végrehajtási rendelkezések

A végrehajtási rendelkezések célja, hogy a RASFF-et valamennyi tagja egységesen működtesse.
Ezt a következők révén kívánja elérni: a rendszer hatókörének meghatározása; kapcsolattartó
pontok létrehozása; a Bizottság szerepének meghatározása; a releváns bejelentések feldolgozása
és továbbítása; a bejelentések értékelése és nyomon követése; az RASFF-információk harmadik
országokkal való cseréje szabályainak meghatározása; a bizalmas kezelésre vonatkozó
követelmények kidolgozása.

Rendelet az élelmiszerekkel Átdolgozás
rendeltetésszerűen
érintkezésbe
kerülő
műanyagokról és a műanyag
tárgyakról

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról szóló irányelvek
átdolgozása és összevonása egy rendeletbe, ennek célja az új adalékanyagok és monomerek
engedélyezésének meggyorsítása, valamint a kioldódási vizsgálatok szabályainak egyszerűsítése,
egyértelművé tétele és aktualizálása; az elavult szabályok, például a 80/766/EGK és a
81/432/EGK irányelvek elemzési módszereinek hatályon kívül helyezése; a 82/711/EGK
irányelv egyes olyan részeinek hatályon kívül helyezése, amelyek nem vizsgálati feltételeket,
hanem értelmezéseket és magyarázatokat tartalmaznak; valamint az egymásnak ellentmondó
szabályok megszüntetése a 82/711/EGK és a 2002/72/EK között az alkalmazhatóság
tekintetében, illetve a 82/711/EGK és a 85/572/EGK között egyes élelmiszer-utánzó
modellanyagok meghatározása tekintetében.

A hordozható nyomástartó
berendezésekről szóló
1999/36/EK irányelv
átdolgozása

Néhány záradék elavult, néhány kérdéssel pedig a veszélyes anyagok szállításáról szóló
nemzetközi megállapodások foglalkoznak. Meg kell szüntetni az e nemzetközi
megállapodásokból származó ellentmondásokat, figyelembe véve a kormányközi szervezetek
szintjén megkötött átmeneti megállapodásokat (a közúti szállítás esetében ENSZ, a vasút
esetében OTIF). A nyomástartó edényekről szóló négy irányelv (76/767/EGK, 84/525/EGK,
84/526/EGK és 84/527/EGK) hatályon kívül helyezése és a továbbra is releváns rendelkezések
integrálása az 1999/36/EK irányelv felülvizsgálatába.

Átdolgozás

Ugyancsak szükséges, hogy a meglévő irányelvet összhangba hozzák a hivatalos elfogadás utolsó
szakaszában lévő, az áruk szabad mozgásáról szóló, ún. „új megközelítés” szabályokkal,
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összhangban a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó általános jogi kerettel.

Az
első
vasúti Átdolgozás
jogszabálycsomag
átdolgozása: a vasúti szállítás
piacához való hozzáférésről
szóló
jogszabályi
keret
egyszerűsítése
és
korszerűsítése

A jogszabály egyszerűsítése érdekében a három irányelv összeolvad és a jogi aktusok közötti
kereszthivatkozásokat megszüntetve újrastrukturálják. Ezáltal könnyebben olvashatóvá válik és
lehetővé teszi a jobb és harmonizált végrehajtást a tagállamokban, ami esetleg az adminisztratív
terhek csökkenését is maga után vonhatja. Ezenfelül egyes intézményi megállapodásokban
támogatni fognak más jogszabályi rendelkezéseket, például a szabályozó testületek jogkörének
erősítését és a vasúti infrastruktúra-kezelők közötti, nemzetközi szolgáltatási célú együttműködés
megerősítését annak érdekében, hogy ösztönözzék a valódi belső piac létrejöttét és
megszüntessék a nemzetközi vasúti szolgáltatások nyújtása előtt álló akadályokat. Összességében
a jogi és intézményi keretek javításától a Bizottság a vasúti vállalkozások piacralépési
költségeinek csökkenését reméli.

Irányelv
a
berendezésekről

tengerészeti Átdolgozás

Elfogadása óta a 96/98/EK irányelvet háromszor módosították és jelenleg két további technikai
módosítás áll előkészítés alatt (ezek a komitológiai eljárásra, illetve a technikai mellékletekre
vonatkoznak). Ezenfelül a termékek forgalmazásáról szóló új jogszabályi keret számos alapvető
elemre lesz közvetlen hatással (értesített szervek, piacfelügyelet és védzáradék). Végül az
időszakos technikai aktualizálások jelenlegi rendszerét mélyrehatóan felül kell vizsgálni annak
érdekében, hogy lépést tartson a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet jogalkotásával. A Bizottság
szándéka a jelenlegi irányelv átdolgozása vagy hatályon kívül helyezése és helyébe új irányelv
léptetése.

A közösségi keretszabályozás Átdolgozás
átdolgozása
a
radioaktív
anyagok szállítása tekintetében

Közösségi szinten jelenleg több mint 30 irányelv, rendelet és ajánlás szabályozza a radioaktív
anyagok szállítását. Emellett vannak nem kötelező érvényű nemzetközi szabályok is. E szabályok
következetlen átültetése azt jelenti, hogy szükségtelen mértékű komplexitás okoz alapvető
gyakorlati problémákat – többek között költségnövekedést és késéseket – a tagállamokban. A
szabályok és eljárások egyszerűsítése ezt csökkentené: egy kezdeti becslés a potenciált 50%-os
csökkentésben határozta meg a munkaerőköltség és 30%-ban az üzemeltetők költségei esetében.

(33 kezdeményezés)
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3. MELLÉKLET – Függőben lévő javaslatok visszavonása
Megnevezés

COM/SEC/intézményközi szám

A visszavonás indoklása

Javaslat az egyesült Ciprusi
Köztársaság Európai Unióhoz
történő csatlakozása
feltételeinek elfogadásáról
szóló okmányról

COM(2004)189

Kapcsolódik a ciprusi probléma rendezéséről és az újraegyesítésről szóló, 2004. évi Annantervhez. Új, átfogó rendezés esetén a Bizottságnak új elfogadási okmányra vonatkozó
javaslatot kell előterjesztenie (várhatóan 2009-ben), amely az új rendezési tervhez kapcsolódik.
Ez a javaslat elavult.

Javaslat a 2001. november 16án Cape Townban együttesen
elfogadott, a mobil
berendezésekkel kapcsolatos
nemzetközi érdekekről szóló
egyezménynek és az
egyezmény légi járművekkel
kapcsolatos kérdéseiről szóló,
ahhoz csatolt jegyzőkönyvnek
az Európai Közösség részéről
történő aláírásáról szóló
tanácsi határozatról

SEC(2002) 1308/1

E javaslatok helyébe a 2001. november 16-án Cape Townban együttesen elfogadott, a mobil
berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezménynek és az egyezmény
légi járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló, ahhoz csatolt jegyzőkönyvnek az Európai
Közösség részéről történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló módosított javaslat
lép, amelyet a Bizottság 2008 augusztusában fogadott el – COM(2008) 508 / 2008/0162/CNS.
E javaslatok elavultak.

Javaslat a 2001. november 16án Cape Townban együttesen
elfogadott, a mobil
berendezésekkel kapcsolatos
nemzetközi érdekekről szóló
egyezménynek és az
egyezmény légi járművekkel
kapcsolatos kérdéseiről szóló,

SEC(2002) 1308/2
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ahhoz csatolt jegyzőkönyvnek
az Európai Közösség részéről
történő megkötéséről szóló
tanácsi határozatról

Javaslat a vízumok egységes COM(2003)558
formátumának
2003/0217/CNS
meghatározásáról
szóló
1683/95/EK
rendelet
módosításáról szóló tanácsi
rendeletről

Mivel döntés született arról, hogy a vízumbélyeg nem tartalmaz biometrikus adatokat és
ezzel egyidőben ennek megfelelően módosították a tartózkodási engedélyről szóló
rendeletet, e javaslat elavulttá vált.

Javaslat
a
szellemi COM(2005)276/2
tulajdonjogokat érő sérelmek 2005/0128/CNS
visszaszorítására kidolgozott
büntetőkeret megerősítéséről
szóló
tanácsi
kerethatározatról

A Bíróság 2005.9.13-i ítéletét (C-176/03) követően a javaslat helyébe a szellemi
tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslat lépett, COM(2006) 168,
2006.4.26. / 2005/0127/COD (lásd 2006/669 írásbeli eljárás). A tanácsi kerethatározatra
irányuló javaslat elavult.

Javaslat az Európai Unió COM(2005)317
tagállamai közötti rendőrségi 2005/0131/CNS
együttműködésnek
különösen a belső határokon
történő javításáról, valamint
a Schengeni Megállapodás
végrehajtásáról
szóló
egyezmény
módosításáról
szóló tanácsi határozatról

Átfedések vannak a 2008.6.23-án elfogadott, különösen a terrorizmus és a határokon
átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés
megerősítéséről szóló tanácsi határozattal átültetett Prümi Szerződéssel. Ez a javaslat
elavult.
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Javaslat
az
Európai COM(2006)505
Közösségek és a Mauritániai
Iszlám Köztársaság közötti, a
mauritániai
halászati
övezetekben
folytatott
halászatra
vonatkozó
halászati
partnerségi
megállapodás, valamint a
2006. augusztus 1-je és 2008.
július 31-e közötti időszakra
alkalmazandó
halászati
lehetőségek és pénzügyi
ellentételezés
rögzítéséről
szóló jegyzőkönyv átmeneti
alkalmazásáról
szóló,
levélváltás
formájában
létrejött
megállapodás
megkötéséről szóló tanácsi
határozatról

A Tanács júliusban fogadta el a Mauritániával kötött új megállapodást: az Európai
Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi
megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2008. augusztus 1jétől 2012. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 2008. július 15-i 704/2008/EK tanácsi rendeletet. A javaslat emiatt
elavult.

Javaslat a közvetítő szervezet COM(2003)783
által kezelt értékpapírok
tekintetében
bizonyos
jogokra
vonatkozó
jogszabályokról szóló hágai
egyezmény aláírásáról szóló
tanácsi határozatról

A Bizottság módosította megközelítését és átfogóbb hatásvizsgálaton alapuló új javaslat
előterjesztését tervezi, különös tekintettel a háttérben meghúzódó kollíziós kérdésekre. A
jelenlegi javaslat így céltalanná vált és elavult.
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Intézményközi
COM(2005)59
megállapodástervezet
az
európai
szabályozási
ügynökségek
keretszabályáról

Egy márciusban elfogadott közleményben – COM(2008) 135 – a Bizottság bejelentette e
javaslat visszavonására vonatkozó szándékát és előterjesztette a közös keret felé tett
haladás érdekében megtenni tervezett lépéseket. A Bizottság úgy véli, hogy az
intézményközi munkacsoport felállítására vonatkozó felhívás az ügynökségek közös
megközelítéséhez vezet, az intézményközi megállapodás javaslásának alternatívájaként. A
jelenlegi javaslat így céltalanná vált és elavult.

Javaslat a sertéshús piacának COM(2003)297
közös szervezéséről szóló 2003/0104/CNS
tanácsi rendeletről (kodifikált
változat)

A kodifikált jogi aktust hatályon kívül helyezték. A jelenlegi javaslat így céltalanná vált és
elavult.

Javaslat
az
egyes COM(2006)315
állatbetegségek
2006/0104/CNS
felszámolására és folyamatos
ellenőrzésére
vonatkozó
közösségi
szempontok
megállapításáról
szóló
tanácsi
határozatról
(kodifikált változat)

A kodifikált jogi aktust hatályon kívül helyezték. A jelenlegi javaslat így céltalanná vált és
elavult.

Javaslat a keltetőtojások és a COM(2006)694
naposcsibék termeléséről és 2006/0231/CNS
forgalmazásáról szóló tanácsi
rendeletről
(kodifikált
változat)

A kodifikált jogi aktust hatályon kívül helyezték. A jelenlegi javaslat így céltalanná vált és
elavult.

Ajánlás az EU-nak az SEC(2007)958
adózásról
folytatott
nemzetközi
párbeszéd
(International Tax Dialogue)
munkájában
történő

Az egyetértési nyilatkozattervezet felülvizsgálatát követően a Tanácsnak nem kell tanácsi
határozat formáját öltő alap-jogiaktust elfogadnia a Bizottságnak az adózásról folytatott
nemzetközi párbeszéd munkájában történő közösségi részvételre irányuló tárgyalások
megkezdésére való felhatalmazásáról. Ezért az ajánlás elavult.
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részvételéről

Javaslat
az
Európai COM(2005)398
Közösségben tagsággal nem
rendelkező
egyes
országokból
származó
behozatalra
alkalmazandó
kiegyensúlyozó
mechanizmusról
szóló
tanácsi rendeletről

E rendelettervezetet az ún. kettős árazási rendszer kezelésére szolgáló eszközként javasolta
a Bizottság, különösen egyes országok WTO-hoz való csatlakozásáról folyó tárgyalások
kontextusában. A Bizottság megváltoztatta álláspontját a két- vagy többoldalú tárgyalások
javára és már nem tekinti szükségesnek a jogszabályt. A javaslat emiatt elavult.

Javaslat a nagy aktivitású COM(2002)130
zárt
sugárforrások
ellenőrzéséről szóló tanácsi
irányelvről

Az Euratom-Szerződés 31. és 41. cikkében rögzített intézkedések elfogadási eljárása
előírja a Bizottság számára, hogy először javaslattervezetet készítsen, amelyet
észrevételezésre megküld az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ezt követően a
Bizottság felülvizsgált javaslatot dolgozott ki – COM(2003) 18 számú dokumentum. Az
eredeti javaslat így céltalanná vált és elavult.

Javaslat az intermodális COM(2003)155/2
rakodási egységekről szóló 2003/0056/COD
európai parlamenti és tanácsi
irányelvről

A Bizottság már nem tartja szükségesnek a jogalkotást. A CEN már kidolgozott előzetes
szabványokat és ha megkapja a bizottsági felhatalmazást, befejezi munkáját. Mielőtt a
CEN ilyen meghatalmazást kapna, mérlegelni kell, hogy engedélyezhető-e a jelenleg a
nemzeti szállításra korlátozott 45 láb hosszú ISO-konténerek használata a határon átlépő
forgalomban. A Bizottság ezt jelenleg egy tanulmány segítségével vizsgálja felül.
Ezenfelül éppen folyamatban van egy kutatás, amely az intermodális rakodási egységek
optimális méretbeli és erősségi jellemzőire, valamint kommunikációs és biztonsági
jellemzőire irányul. A javaslat emiatt elavult.
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Javaslat
az
Európai COM(2003)370
Atomenergia-közösséget
létrehozó
szerződés
41.
cikkének megfelelően a
Bizottsággal
közlendő
beruházási
projektek
meghatározásáról
szóló
2587/1999/Euratom rendelet
módosításáról szóló tanácsi
rendeletről

Tekintettel a javaslat előterjesztése óta eltelt időre, a javaslat elavult.

Javaslat a vasúti áruszállítási
szolgáltatásokra vonatkozó,
szerződésekben foglalt
minőségi követelmények be
nem tartása esetén fizetendő
kártérítésekről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletről

COM(2004)144
2004/0050/COD

Tekintettel a jogalkotó és az ágazat e javaslat szerződéses viszonyokat érintő részeivel kapcsolatos
ellenvetésére , a Bizottság egy ez év szeptemberében elfogadott közleményben (COM(2008) 536)
bejelentette a javaslat visszavonására irányuló szándékát. A Bizottság úgy véli, hogy a javaslat
célkitűzései elérhetők a folyamatban lévő kezdeményezések révén, amelyek támogatják a verseny
fejlődését és biztosítják, hogy jó minőségű infrastruktúra és kiegészítő szolgáltatások állnak a
vasúti teherszállítás rendelkezésére. Utóbbi tekintetében a Bizottság új jogalkotási javaslatot kíván
előterjeszteni 2008. novemberében. E javaslat emiatt elavult.

Javaslat az Energiaközösség COM(2006)709
költségvetéséhez
kapcsolódó
bizonyos eljárási kérdésekre, az
Energiaközösségben
a
megfigyelő
országok
elfogadására vonatkozó eljárási
szabályokra,
az
Energiaközösség
megfigyelőinek
jogaira
és
kötelezettségeire,
valamint
Moldovának,
Ukrajnának,
Norvégiának és Törökországnak
az
Energiaközösségben
megfigyelőként
való

Mivel az érintett országok e Tanácsban megfigyelőként vesznek részt, e javaslat célját vesztette és
elavult.
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elfogadására vonatkozóan az
Energiaközösség
Miniszteri
Tanácsának
közösségi
álláspontjáról szóló tanácsi
határozatról

Javaslat az Euratom Ellátási COM(2007)108
Ügynökségre
alkalmazandó 2007/0042/CNS
költségvetési rendeletről szóló
tanácsi rendeletről

A Bizottság módosította álláspontját és e javaslat célkitűzéseit ad hoc rendelkezéseknek a jelenleg
felülvizsgálat alatt álló általános költségvetési rendeletbe történő beépítése révén kívánja elérni.
Ezáltal korlátozott költségvetéssel elkerülhető a nehézkes jogalkotási eljárás és a specifikus
költségvetési rendeletek számának további növekedése. E javaslat emiatt elavult.

(20 kezdeményezés)
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