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1.

EUROPOS IŠBANDYMŲ METAS

Kilus krizei labai svarbu, kad valstybės narės ir institucijos veiktų aktyviai ir solidariai. Būtent
tokiu metu ES piliečiams gali atskleisti, kokia yra tikroji Europos nauda. Dėl dabartinės
finansų krizės ir sulėtėjusio ekonomikos augimo Europai tenka spręsti vieną iš sunkiausių
kada kilusių problemų. Europos Sąjunga jau turėjo veikti greitai, ryžtingai ir solidariai.
Pirmiausia Sąjunga įrodė, kad geba sumaniai spręsti netikėtą finansų rinkas sukrėtusią
pasitikėjimo krizę. Dabar tuos pačius sugebėjimus ji turi panaudoti finansų sektoriui
reformuoti ir augimo sulėtėjimo poveikiui realiai ekonomikai ir piliečiams sušvelninti.
Ekonominė suirutė prisidėjo prie kitų 2008 m. ES kilusių problemų. Praėjusiais metais
padidėjusios maisto ir energijos kainos padvigubino Europos namų ūkių naštą. Iškilo kliūtis
ratifikuojant Lisabonos sutartį – Airija referendume balsavo prieš. Kilus konfliktui Gruzijoje
Europa ėmėsi lyderės vaidmens ieškant sprendimo ir teikiant pagalbą. ES pasirodė esanti
pajėgi įveikti šias problemas. Ji įrodė sugebanti prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir veikti
ryžtingai bei kryptingai.
Komisija nuo kadencijos pradžios siekė panaudoti turimas priemones taip, kad rezultatai būtų
geriausi. Komisija Europos sistemoje atlieka įvairius vaidmenis: nustato politikos kryptis ir
užtikrina jų darną, teikia ES teisės aktų pasiūlymus, valdo pagrindines politikos sritis ir
programas, užtikrina, kad būtų laikomasi ES teisės ir kad sąlygos Europoje būtų vienodos. Ji
ypač stengėsi bendradarbiauti su kitais pagrindiniais ES veiklos formuotojais ir vykdytojais:
Europos Parlamentu, Taryba, valstybėmis narėmis, pilietine visuomene ir piliečiais. Tai gerai
iliustruoja Europos Parlamento ir Tarybos dialogas dėl metinės politikos strategijos, kuris,
kartu su nacionalinių parlamentų pastabomis, turėjo įtakos rengiant šią darbo programą ir ją
papildė.
2008 m. ES institucijos parodė, kad yra pasirengusios ir sugeba prisitaikyti prie naujų
aplinkybių bei kintančių tvarkaraščių. Komisija taip lanksčiai turės dirbti ir 2009 m. Be to,
pastaraisiais metais Komisija ėmėsi svarbių ilgalaikių politinių iniciatyvių tokiose srityse kaip
energetika, klimato kaita, migracija ir socialinė politika. Paskutiniais kadencijos metais
Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Taryba ir Parlamentu, sieks užbaigti pradėtą
veiklą. Šios Komisijos prioritetas – tiesioginė nauda piliečiams. Todėl ji siekia užtikrinti, kad
jos pagrindinės iniciatyvos būtų perkeltos į teisės aktus ir praktiškai įgyvendintos, ir dėl šio
tikslo ji yra pasiryžusi glaudžiai bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis.
Per visą savo kadenciją Komisija siekė užtikrinti, kad Europos Sąjunga turėtų priemonių
veiksmingai reaguoti į globalizaciją. Europai naudinga turėti atvirą visuomenę ir atviras
rinkas, tačiau joms reikia taisyklių. ES didžiuojasi ekonominio, socialinio ir aplinkos
reglamentavimo tradicija, iš kurios piliečiams buvo daug naudos. Komisija siekė pasimokyti
iš šios patirties ir ją pritaikyti formuodama globalizaciją ir išnaudodama visas jos teikiamas
galimybes. Kilus finansų krizei išryškėjo, kaip dėl globalizacijos padidėjo poreikis imtis
pasaulinių koordinavimo ir reglamentavimo veiksmų. Komisija mano, kad jos iniciatyvos –
įgyvendinti Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją ir atnaujintą
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dabartinės Europos socialinę darbotvarkę, kovoti su klimato kaita, skatinti energijos tiekimo
patikimumą ir spręsti visam žemynui bendrus klausimus, tokius kaip migracija ir senėjanti
visuomenė, – bus naudingos Europos Sąjungai. Jos papildys ateinančių dešimtmečių praktinę
programą.
Kadencijos pradžioje Komisija sudarė plataus užmojo gerovės, saugumo ir socialinio
teisingumo Europoje darbotvarkę. Nepaisant kilusių išbandymų, per ketverius metus daug
pasiekta. Komisija aktyviai stengėsi išsaugoti visa, ką geriausia Europos Sąjunga sukūrė per
penkiasdešimt metų, ir siūlė naujų šios plataus užmojo darbotvarkės įgyvendinimo iniciatyvų.
2009 m. pavasarį Komisija paskelbs bendro darbo su Europos Parlamentu ir Taryba kuriant
XXI amžiaus Europos Sąjungą laimėjimų ataskaitą. Tačiau 2009–ieji visų pirma yra Europos
rinkimų metai – 2009 m. birželio mėn. vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose visos
ES rinkėjai galės išreikšti savo nuomonę dėl Europos Sąjungos krypties ateityje. 2009 m.
Komisijos darbo programa turi užtikrinti, kad turėtume priemonių išbandymams atlaikyti ir
galėtume planuoti ES ateities veiksmus.
Kitais metais siūloma atlikti biudžeto peržiūra suteiks Komisijai galimybę pažvelgti į priekį ir
nustatyti, kaip Europos Sąjunga galėtų panaudoti biudžeto priemones, kad šiuo metu vykdoma
politika duotų geriausių rezultatų.
2009 m. bus svarbių sukakčių – sukaks penkeri metai nuo 2004 m. įvykusios plėtros ir
dvidešimt metų nuo Berlyno sienos griuvimo. Tai bus proga paminėti plėtros sėkmę, ir
Europos Sąjunga dar kartą galės parodyti, kad atlieka lyderės vaidmenį kuriant taikią,
klestinčią ir solidarią Europą.
2.

2009 M. PRIORITETAI

2.1.

Augimas ir darbo vietos

Kilus finansų krizei ir prasidėjus ekonomikos nuosmukiui dar labiau išryškėjo ES vaidmuo
užtikrinant ekonominę ir socialinę Europos gyventojų gerovę. Nors finansų krizė prasidėjo ne
Europos Sąjungoje, tačiau ji privertė atkreipti dėmesį į dėl bendrosios rinkos padidėjusią
Europos valstybių ekonominę tarpusavio priklausomybę, todėl mums būtina bendra strategija
ir suderinti veiksmai. Euras ir Europos centrinis bankas išbandymų metu buvo svarbūs
stabilumo ramsčiai, kuriuos palaikė Stabilumo ir augimo paktu įvesta drausmė.
Susirūpinus dėl lėtėjančio ekonomikos augimo poveikio darbo vietoms ir įmonėms, dėmesys
vėl nukrypo į ES. Pripažįstama, kad būtina imtis Europos lygmens veiksmų, kad būtų
sumažintas nuosmukio mastas, sušvelnintas jo poveikis Europos gyventojams, o Europos
ekonomika grąžinta į tvaraus augimo kelią.
Komisija Europos Sąjungos ekonomikos gyvenime atlieka įvairių vaidmenų. Komisija
kasdieniu darbu siekia užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas bendrojoje rinkoje ir išlaikyti
ES kaip muitų sąjungą, todėl rinkos dalyviai ir valstybės narės gali būti tikri, kad
konkurencija yra sąžininga ir tos pačios taisyklės galioja ir didelėms, ir mažoms valstybėms
narėms. Be teisės aktų inicijavimo, Komisija atlieka bendresnį vaidmenį – koordinuoja,
sąžiningai tarpininkauja ir taip padeda ES dirbti išvien. Šis vaidmuo buvo svarbiausias, kai
reikėjo nedelsiant spręsti finansų krizę ir sukurti Europos modelį, kuriuo remdamosi valstybės
narės galėtų sukurti stabilizavimo planus, kurie atitiktų bendrosios rinkos ir valstybės
pagalbos taisykles ir kuriuose būtų atsižvelgiama į visų interesus. Komisija ir toliau aktyviai
stebės, kaip vyksta pasitikėjimo finansų rinkomis atkūrimo darbas. Jai teks svarbus uždavinys
– suformuoti ir viešinti bendrą Europos požiūrį į tai, kokių veiksmų tarptautinė bendruomenė
turėtų imtis dėl ekonominės suirutės.
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Kitas veiklos etapas – praktinės priemonės ES finansų sistemos teisiniam pagrindui
modifikuoti. Dar viena Komisijos užduotis – pasiūlyti tinkamą bendrosios rinkos, įskaitant
finansines paslaugas, reguliavimo sistemą. 2008 m. rudenį Komisija dirbo sparčiau ir pateikė
detalių pasiūlymų dėl kapitalo reikalavimų, indėlių garantijų bei kredito reitingų agentūrų ir
naujas apskaitos taisykles. Vienas pagrindinių uždavinių 2009 m. turėtų būti išlaikyti reformų
tempą ir padėti Europos Parlamentui ir Tarybai greitai patvirtinti šias priemones, būtinas
piliečių, investuotojų ir įmonių pasitikėjimui atkurti.
Šiuo metu rengiamasi antrajam šios veiklos etapui, prasidėsiančiam 2009 m. Šis finansinių
priemonių paketas bus parengtas atsižvelgiant į šiuo metu atliekamą išsamią peržiūrą, kurios
tikslas – visiems finansiniams subjektams ir visiems svarbiems investuotojams į kapitalo
rinką, įskaitant rizikos draudimo fondus ir privatų akcinį kapitalą, taikomų taisyklių
proporcingumas, priežiūra ir skaidrumas, kurį priėmus bus galima ištaisyti rastas spragas. Be
to, į paketą taip pat įtraukti vadovų atlyginimai ir antrinės rinkos. Taip pat bus atsižvelgta į
Komisijos sudarytos ES finansinės priežiūros aukšto lygio ekspertų grupės išvadas.
Pirmuosius grupės rezultatus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai galės pristatyti prieš
Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikimą.
Kadangi kreditų krizė paveikė ir realią ekonomiką, Komisija rengia strategiją, kaip sumažinti
poveikį ekonomikos augimui, paremti darbo netenkančius asmenis ir užtikrinti, kad ES
ekonomika būtų geriausiai pasirengusi reaguoti į ciklo permainas. Tai reiškia, kad reikės
ryžtingai siekti pagrindinių Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos
uždavinių: MVĮ suvaržymų panaikinimas, kad jos galėtų skirti dėmesį verslo plėtrai,
mokymas bei perkvalifikavimas siekiant ugdyti ateities ekonomikai reikalingus įgūdžius,
investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Tai reiškia, jog reikės užtikrinti, kad pramonė būtų
remiama išmintingai ir įmonės galėtų patenkinti ilgalaikius poreikius, tokius kaip energijos
vartojimo efektyvumas ir naujoviškos netaršios technologijos. Tai reiškia, kad reikės dirbti su
valstybėmis narėmis, kad būtų sparčiau vykdomos 2007–2013 m. sanglaudos programos
valstybės investicijoms paremti. Ilgalaikių Europos augimo perspektyvų pagrindas toliau yra
pagrindiniai patikimų valstybės finansų ir atvirų rinkų principai.
Remdamasi bendrosios rinkos peržiūra Komisija imasi priemonių ir kitose srityse. Bus
įgyvendinama įvairių iniciatyvų, kurių tikslas – pagerinant požiūrį į mokesčius ir
modernizuojant verslo sistemą suteikti daugiau galimybių vartotojams, tobulinti teisių gynimo
priemones ir lengvinti verslo sąlygas bendrojoje rinkoje. Vykdant konkrečius rinkos stebėjimo
projektus, bus vertinamos mažmeninės prekybos, elektros prekių ir vaistų rinkos ir siekiama
nustatyti šių sektorių problemas bei užtikrinti, kad bendrosios rinkos teikiama nauda pasiektų
piliečius. Akivaizdus bendrosios rinkos trūkumas yra tas, kad vis dar nėra bendro ekonomiško
patento.
Ekonominiu ir socialiniu sunkmečiu kaip niekad svarbu siekti įgyvendinti socialinę
darbotvarkę „Perspektyvos, prieinamumas ir solidarumas“. Komisija atnaujins jaunimo
strategiją, siekdama veiksmingiau spręsti jaunimo problemas, pavyzdžiui, neproporcingai
didelio nedarbo ir mokyklos nebaigimo. Svarbi vieta tarp priemonių, kuriomis siekiama
suteikti galimybių, priklauso iniciatyvai „Nauji įgūdžiai naujoms darbo vietoms“ – ja
skatinama jaunuolių integracija į darbo rinką. Be to, Komisija itin stengsis, kad Europos
Parlamentas ir Taryba greičiau priimtų jos pasiūlymus dėl kovos su diskriminacija, įmonių
tarybų ir profesinio bei asmeninio gyvenimo derinimo.
Europos kūrybiškumo ir inovacijų metais bus pabrėžiama įgūdžių lavinimo ir inovacijų
skatinimo svarba ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijai, o vykdant universitetų ir
įmonių ryšių gerinimo iniciatyvą, sustiprės ir kita svarbi grandinės jungtis. Pradėjęs veikti
Europos technologijų institutas padės sukurti pirmąją žinių ir inovacijų bendruomenę.
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Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijoje sutarta, kad Europa turi turėti priemonių
būsimiems konkurenciniams ir socialiniams sunkumams atlaikyti ir užtikrinti, kad Europos
ekonomika būtų grindžiama pagrindinėmis Europos vertybėmis – socialiniu teisingumu ir
tvarumu. Būtina atsižvelgti į ekonomikos nuosmukį, tačiau tai neturėtų atitraukti ES dėmesio
nuo ilgalaikio tikslo – kurti konkurencingą ir žiniomis pagrįstą tvarią ateities Europą.
Slovakijos prisijungimas prie euro zonos bus svarbus ženklas, kad euras tampa svarbiu
pasaulio ekonomikos stabilumo veiksniu, ir sutaps su penkerių metų plėtros indėliu į ES
ekonomiką analize.
2009 m. Komisija svarstys, kaip būtų galima pritaikyti Lisabonos strategiją laikotarpiui po
2010 m., o pagrindinis uždavinys bus nustatyti trumpalaikių ir ilgalaikių prioritetų
pusiausvyrą. Būtina aiškiai įsipareigoti įgyvendinti struktūrines reformas, kad artimiausiu
metu padidėtų vartotojų ir investuotojų pasitikėjimas, o ateityje – valstybių narių ūkių
atsparumas bei dinamiškumas.
2.2.

Klimato kaita ir tvari Europa

2009–ieji bus svarbūs kovos su klimato kaita metai. JT klimato kaitos konvencijos šalių
susitikimas Kopenhagoje bus ypač svarbus siekiant patikrinti, ar pasaulis yra pasiryžęs
istoriniams pokyčiams: tai bus mėginimo susitarti dėl iš esmės didesnių pastangų sumažinti
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį nuo 2012 m. kulminacinis etapas.
Komisija pasiryžusi užtikrinti, kad ES imtųsi pagrindinio vaidmens siekiant išlaikyti platų
tikslų užmojį. ES vadovavo debatams, kuriuose susitarta dėl trijų esminių tikslų, kuriuos
reikėtų įgyvendinti iki 2020 m.: 20 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų
kiekį, iki 20 % padidinti atsinaujinančios energijos dalį ir 20 % padidinti energijos vartojimo
efektyvumą. Šiems tikslams įgyvendinti skirtų priemonių paketas yra itin svarbus Europai,
kad ji ir toliau būtų patikima pasaulinės kovos su klimato kaita lyderė. Dabartinė ekonomikos
suirutė anaiptol nesumažino būtinybės tęsti politiką, kuria užtikrinamas Europos pirmavimas
kuriant mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ateitį: paklausos skatinimo
priemonės turėtų būti nukreiptos į ekologiškų technologijų kūrimą ir energijos vartojimo
efektyvumo skatinimą. Itin svarbu užtikrinti, kad visos šios priemonės būtų patvirtintos iki
Europos Parlamento rinkimų.
Patvirtinusi šias priemones ES užims lyderės poziciją JT derybose, kuriose vis dėlto reikės
pasitelkti ryžtą, atkaklumą ir vaizduotę. 2009 m. pradžioje Komisija pateiks pasiūlymų dėl ES
siekio sudaryti plataus užmojo ir išsamų pasaulinį susitarimą.
Kitas svarbus šio paketo tikslas – sukurti saugią, tvarią ir konkurencingą Europos energetikos
rinką. 2008 m. padidėjus energijos kainoms išryškėjo Europos energetinis pažeidžiamumas ir
būtinybė kuo skubiau didinti energijos tiekimo patikimumą. Atlikusi strateginę energetikos
peržiūrą Komisija nustatys bendrą energijos tiekimo patikimumo didinimo strategiją, kuri
2009 m. turėtų būti prioritetinė. Reikės imtis konkrečių veiksmų energijos tiekimo
patikimumui didinti, bendram tikslui – sukurti jungtis ir užtikrinti veiksmingą atsargų
valdymą, visų pirma, kad naujosios valstybės narės būtų prijungtos prie Europos tinklo –
įgyvendinti, ir darniam metodui, kaip pagerinti ir įvairinti tiekimą iš užsienio valstybių,
suformuoti. Joje taip pat pabrėžiama, kad svarbu priimti pasiūlymus dėl dujų ir elektros
vidaus rinkos ir sudaryti naujus susitarimus, kuriais siekiama užtikrinti didesnį
konkurencingumą, tinkamas kainas ir sudaryti sąlygas nacionalinėms reguliavimo
institucijoms dirbti išvien.
Tvarumas yra ES politikos pagrindas. 2009 m. bus svarstoma darnaus vystymosi strategijos
ateitis ir būdai, kaip geriausiai pasiekti šios strategijos tikslus. Iš konkrečių iniciatyvų
minėtina ES Baltijos jūros regiono strategija, kurios tikslas – skatinti ekologiškai darnų,
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klestintį, prieinamą ir saugų regioną. Komisija ir toliau kurs ekologiškesnę ES transporto
politiką ir paskelbs Komunikatą dėl transporto sektoriaus ateities scenarijų artimiausiais 20–
40 metų ir Žaliąją knygą dėl transeuropinių transporto tinklų. Aplinkos, žemės ūkio ir
žuvininkystės sričių politikos tikslas – suderinti valdymo ir kontrolės sistemas su ilgalaikiu
uždaviniu užtikrinti tausojantį Europos gamtos išteklių naudojimą. Be to, 2009 m. Komisija
pradės svarbias konsultacijas dėl bendrosios žuvininkystės politikos reformos, atsižvelgiant į
ES integruotą jūrų politiką, ir daug dėmesio bus skiriama biologinei įvairovei. 2009 m. metais
taip pat turėtų būti patikrinta BŽŪP būklė, įskaitant lėšų perskirstymą nuo tiesioginių
mokėjimų prie kaimo plėtros finansavimo, kad būtų sprendžiami nauji uždaviniai, tokie kaip
klimato kaita, atsinaujinantys energijos ištekliai, vandentvarka ir biologinė įvairovė.
2.3.

Piliečių Europa

Vykdydama tokių piliečiams svarbių sričių, kaip pagrindinės teisės ir pilietybė, migracija,
teisingumas, saugumas ir sauga, vartotojų apsauga ir sveikata, politiką, šios kadencijos
Komisija į Europos projekto centrą pastatė Europos pilietį.
Atsižvelgdama į didelius ES piliečių lūkesčius Komisija tęs iniciatyvas įvairiose tiesiogiai su
piliečiais susijusiose srityse. Bus imamasi konkrečių priemonių, kad visos Europos
vartotojams būtų užtikrintas veiksmingesnis vartotojų apsaugos taisyklių vykdymas. Bus
nuolatos stebima maisto sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė, o Komisija ir toliau vykdys ES
sveikatos priežiūros strategiją, kad padėtų valstybėms narėms gerinti visuomenės sveikatą ir
siekti geriausių rezultatų. Komisija visų pirma išnagrinės, kaip ES gali padėti sumažinti
nelygybę sveikatos srityje Europos šalyse.
Rengiantis ateičiai, 2009 m. glaudžiai bendradarbiaujant su ES pirmininkausiančiomis Čekija
ir Švedija toliau bus sprendžiami demografiniai klausimai: Europos Vadovų Tarybos
pavasario susitikime bus pristatytas ES pasirengimo demografiniams pokyčiams vertinimas.
2009 m. Komisija pateiks pasiūlymų dėl tolesnio ES, kaip laisvės, saugumo ir teisingumo
erdvės, plėtojimo. Jų pagrindu vyks diskusijos su valstybėmis narėmis dėl to, kokių reikėtų
imtis tolesnių su dabartine Hagos programa susijusių veiksmų.
Vienas iš prioritetinių uždavinių ir toliau bus bendros imigracijos politikos kūrimas. Neseniai
pateiktame komunikate „Bendra Europos imigracijos politika. Principai, veiksmai ir
priemonės“1 Komisija įsipareigojo bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis bei kitomis ES
institucijomis įgyvendinti tikslus ir principus. Tai bus Komisijos veiksmų gairės 2009 metais,
kai imigracija turės būti visiškai integruota į platesnio pobūdžio ES politiką, skirtą
ekonomikos augimui, konkurencingumui ir socialinei įtraukčiai skatinti. Svarbų vaidmenį turi
atlikti ir išorės santykių politika, kuria būtų skatinamas bendradarbiavimas su trečiosiomis
šalimis migracijos valdymo srityje ir užmezgamas glaudesnis šios politikos ryšys su plėtros ir
prekybos politika.
2009 m. pradės veikti Europos migracijos tinklas ir bus sudarytos sąlygos iki 2010 m. įdiegti
bendrą Europos prieglobsčio sistemą, įskaitant Europos prieglobsčio paramos tarnybos
įsteigimą. Komisijos manymu, labai svarbu patvirtinti ir įgyvendinti pastarojo metu
migracijos ir prieglobsčio srities pasiūlymus. Vykdant geresnį operatyvų bendradarbiavimą ir
įdiegus naująjį Šengeno vertinimo mechanizmą bus užtikrintas integruotas sienų valdymas.
Praktinis valstybių narių ir valstybių narių bei FRONTEX bendradarbiavimas bus skatinamas
ir asmenų grąžinimo politikos srityje.
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Kadangi piliečiai gali laisvai judėti ES, jiems turi būti sudarytos vienodos sąlygos kreiptis į
teismus ir naudotis teisinės valstybės apsauga. Įstatymų pažeidėjai turėtų būti traukiami
baudžiamojon atsakomybėn ir teisiami. 2009 m., įgyvendindama tam tikrų konkrečių sričių
abipusio pripažinimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose (sprendimai, procesinės teisės,
paveldėjimas ir testamentai) stiprinimo iniciatyvas, ES dar labiau priartės prie tikslo tapti tikra
teisingumo erdve. Siekdama sustiprinti ES piliečių saugumą, Komisija pateiks kovos su
specifiniais ir naujų tipų nusikaltimais pasiūlymų: didesnė vaikų išnaudojimo ir prekybos
vaikais prevencija, glaudesnis tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su elektroniniais
nusikaltimais ir užkertant jiems kelią, kova su teroristinių išpuolių, pavyzdžiui, cheminių,
biologinių, branduolinių ar radiologinių išpuolių, grėsme.
2.4.

Europa – pasaulinė partnerė

Globalizuotame pasaulyje Europa negali užsisklendusi viena spręsti minėtų uždavinių ir
problemų. Juos reikia spręsti įtraukiant į ES išorės politiką, kuri visada bus pagrįsta dviem
principais – ilgalaikiu strateginiu požiūriu ir neatidėliotinų užsienio politikos uždavinių
sprendimu.
2009 m. Komisija ir toliau palaikys ilgalaikius santykius su pagrindiniais partneriais.
Praėjusieji metai parodė, kaip svarbu neramiu laikotarpiu turėti bendrą su JAV viziją. Jie
parodė, kad geri santykiai su Rusija ir veiksmingos tokių sričių, kaip energetika, migracija,
prekyba ir investicijos, politikos kūrimas yra svarbu abiem pusėms. Kilus finansinei krizei vėl
išryškėjo poreikis stiprinti ES santykius su pagrindiniais partneriais Azijoje – Kinija, Indija ir
Japonija, taip pat kitomis augančios ekonomikos valstybėmis, pavyzdžiui, Brazilija.
2008 m. vasarą Gruzijoje kilusios krizės metu išryškėjo du ES išorės veiksmų aspektai. Pirma,
parodyta, kad Europos Sąjunga laikoma tvirta jėga, užkertanti kelią konfliktams bei juos
sprendžianti, ir gali būti tarpininkė sunkiausiose situacijose. Be to, Europos Sąjungai vėl teko
imtis greitų ir ryžtingų ne tik diplomatinio lygio, bet ir materialios humanitarinės pagalbos
teikimo tiems, kuriems jos reikia, veiksmų.
Po dviejų mėnesių kilusi finansų krizė dar kartą parodė, koks svarbus tapo ES vaidmuo, kai
reikia veikti viso pasaulio mastu. Komisija ir toliau atliks lyderės vaidmenį vis dažniau
rengiamuose tarptautiniuose aukščiausio lygio susitikimuose, kurių tikslas – atkurti
pasitikėjimą tarptautine finansų sistema ir aptarti, kaip pertvarkyti pasaulio ekonomikos
valdymą ateityje.
Komisija skirs ypatingą dėmesį šiems dalykams:
• Plėtros proceso tąsa – prasidėjo lemiamas derybų su Kroatija etapas. Bus plėtojama kitų
Vakarų Balkanų šalių Europinė perspektyva ir tęsiamos stojimo derybos su Turkija, kurių
tempas priklausys nuo šalies vidaus reformų tempo. Komisija ir toliau skirs ypatingą
dėmesį ekonominiam ir politiniam Kosovo vystymuisi.
• Barselonos proceso plėtojimas: Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga ir Rytų
partnerystė taip pat parodo, kokie svarbūs geri ir visapusiai santykiai su ES kaimynėmis
šalimis. Tokias problemas, kaip energijos tiekimo patikimumas, migracija ir klimato kaita,
galima lengviau spręsti užmezgus tinkamus santykius su Europos kaimynais. Vykdydama
Europos kaimynystės politiką Komisija ir toliau plėtos idėjas, padėsiančias ES nustatyti
tinkamą pusiausvyrą tarp tvirtesnių ekonominių ir politinių santykių su visomis
kaimyninėmis šalimis ir poreikio palaikyti individualius ryšius su skirtingais regionais ir
partneriais.
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• Veiksmingos partnerystės su naująja JAV administracija kūrimas. Tai bus ypač svarbu
sprendžiant didžiausias pasaulio problemas, pavyzdžiui, klimato kaitos, skatinant saugumą
bei stabilumą ir plėtojant bendradarbiavimą ekonomikos ir reguliavimo srityse.
• Vienas didžiausių prioritetų ir toliau bus užbaigti Dohos plėtros darbotvarkę, kaip vieną
geriausių būdų suteikti naujų rinkos galimybių ES įmonėms, skatinti plėtrą ir mažinti
protekcionizmą visame pasaulyje. Be to, ES tęs dvišales prekybos derybas ir, jei įmanoma,
sieks jas užbaigti.
• Santykių su besivystančiomis šalimis stiprinimas, grindžiamas Tūkstantmečio vystymosi
tikslų įgyvendinimu, ir sąjungų su jomis sudarymas siekiant spręsti pasaulines problemas,
dėl kurių jos dažnai nukenčia daugiausia, pavyzdžiui, energijos ir maisto tiekimo
užtikrinimas, klimato kaita ir migracija. Komisija ir toliau sieks stiprinti santykius su
besivystančiomis šalimis.
3.

GERESNIS REGLAMENTAVIMAS:
KULTŪROS KEITIMAS

PAŽADŲ

TESĖJIMAS

IR

REGLAMENTAVIMO

Atsižvelgiant į dabartinę finansų krizę ir ekonominę padėtį, siekiant ekonomikos
konkurencingumo kaip niekad svarbus tinkamas reglamentavimas. Todėl 2009 m. Komisijos
teisėkūros programoje ir toliau bus skiriamas didelis dėmesys paprastesnės ir geresnės
reglamentavimo aplinkos be nereikalingos administracinės naštos skatinimui. Bus siekiama
gerinti naujų pasiūlymų kokybę, paprastinti galiojančius teisės aktus ir mažinti administracinę
naštą. Kaip visada, šių pastangų sėkmė priklausys nuo bendradarbiavimo su kitomis
institucijomis ir valstybėmis narėmis. ES tęs diskusijas su pagrindiniais tarptautiniais
partneriais dėl bendradarbiavimo reglamentavimo srityje, reikalavimų derinimo ir taisyklių
lygiavertiškumo.
Trečiojoje geresnio reglamentavimo strateginėje apžvalgoje bus nagrinėjami trys pagrindiniai
geresnio reglamentavimo darbotvarkės aspektai: poveikio vertinimas, paprastinimas ir
administracinės naštos mažinimas. Bus apžvelgta, kaip Komisija stiprins poveikio vertinimo
sistemą, pavyzdžiui, taikydama pataisytas gaires ir peržiūrėdama 2005 m. lapkričio mėn.
bendrojo poveikio vertinimo metodą. Bus peržiūrėta ir atnaujinta reglamentavimo aplinka bei
kodifikavimo programa. Kartu bus apžvelgta, kaip įgyvendinama administracinės naštos
mažinimo veiksmų programa, ir įvertinta pažanga padaryta siekiant tikslo iki 2012 m. naštą
sumažinti 25 %. Tuo remdamasi ir atsižvelgdama į administracinei naštai mažinti suburtos
aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupės intensyvų vidaus darbą, 2009 m.
Komisija teiks daugiau pasiūlymų, kaip šio tikslo siekti.
2004 m. pradėjusi kadenciją Komisija patikrino, ar dar nepriimti pasiūlymai atitinka politikos
tikslus bei geresnio reglamentavimo standartus, ir sutarė nemažą dalį jų atšaukti. Komisija
ketina siūlyti, kad naujoji Komisija padarytų tą patį. Dar nepriimti pasiūlymai, kuriuos
Komisija ketina atšaukti, įtraukti į Komisijos teisėkūros ir darbo programą.
Toliau bus siekiama gerinti Bendrijos teisės taikymą. Bus įvertintas 2008 m. balandžio mėn.
pradėtas Komisijos ir valstybių narių informacijos teikimo, problemų sprendimo ir pažeidimų
šalinimo bandomasis projektas.
4.

BENDRAVIMAS SU PILIEČIAIS IR JŲ INFORMAVIMAS APIE EUROPĄ

Ekonomikos nuosmukis ir iki šiol nebaigta ratifikuoti Lisabonos sutartis sustiprina poreikį
geriau informuoti piliečius apie apčiuopiamus Europos Sąjungos rezultatus bei kasdieniam
piliečių gyvenimui aktualius dalykus.
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2009 m. Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija pirmą kartą tarsis dėl institucinių prioritetų,
remdamiesi bendrąja deklaracija dėl Europos komunikacinės partnerystės. Europos
Parlamento rinkimai, į kuriuos reikės pritraukti 375 mln. rinkėjų, bus pagrindinis visų trijų
institucijų sutartas komunikacijos prioritetas. Tikslinė komunikacinės veiklos grupė visų
pirma bus mažiau su ES klausimais susiję asmenys, pavyzdžiui, jaunimas, moterys ir
bedarbiai.
Bus ypač svarbu bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis informuojant
apie energetikos ir klimato kaitos paketo kūrimo pažangą, rengiantis 2009 m. gruodžio mėnesį
vyksiančiai Kopenhagos konferencijai ir dvidešimtosioms demokratinių pokyčių Vidurio ir
Rytų Europoje metinėms. Kitas svarbus šios plačios srities renginys – dvidešimtosios Berlyno
sienos griūties ir geležinės uždangos pakėlimo bei penktosios 2004 m. plėtros metinės,
kuriomis pabrėžiamos bendros europiečių vertybės ir juos siejantys dalykai, tokie kaip
demokratija, laisvė ir solidarumas.
Galiausiai ES sprendžiant finansų krizės ir jos padarinių visai ekonomikai problemas visų
trijų institucijų svarbus prioritetas bus bendradarbiauti informuojant apie tvarų augimą, darbo
vietų kūrimą ir solidarumą.
Kiti Komisijos komunikacijos prioritetai yra aiškinimas, kokios papildomos naudos suteikia
ES tose srityse, dėl kurių piliečiai vis labiau rūpinasi – apskritai saugumas ir būtinybė stiprinti
Europos vaidmenį pasaulyje.
2009 m. numatyti institucijų komunikacijos prioritetai
• 2009 m. Europos Parlamento rinkimai
• Energetika ir klimato kaita
• Demokratinių pokyčių Vidurio ir Rytų Europoje dvidešimtosios metinės
• Tvarus augimas, darbo vietų kūrimas ir solidarumas
Kiti numatyti 2009 m. komunikacijos prioritetai
• Europos ateitis piliečiams
• Europa pasaulyje
2009–ieji bus Europos kūrybiškumo ir inovacijų metai, todėl šiai temai bus skiriamas
ypatingas dėmesys ypač atsižvelgiant į komunikacijos apie tvarų augimą, darbo vietų kūrimą
ir solidarumą prioritetą.
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EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

Briuselis, 5.11.2008
KOM(2008) 712 galutinis

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS
EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ
KOMITETUI
2009 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programa
Geresnę ateities Europą kurkime šiandien
2 DALIS. PRIEDAI
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1 PRIEDAS. Strateginių ir prioritetinių iniciatyvų sąrašas
STRATEGINĖS INICIATYVOS
Pavadinimas

Pasiūlymo arba
akto rūšis

Lisabonos
augimo
užimtumo strategija

Taikymo srities ir tikslų aprašymas

ir Teisinės
galios Komunikate bus nagrinėjama reformų įgyvendinimo visoje Europos Sąjungoje bei
neturintis
aktas atskirose valstybėse narėse eiga ir teikiami pasiūlymai dėl strategijos po 2010 m. formos.
(Komisijos
komunikatas)

Europos
ekonomikos Teisinės priemonės ir
atgaivinimo planas
teisinės
galios
neturinčios
priemonės
(dar
nebaigtos rengti)

Atsižvelgdama į pavasario Europos Vadovų Tarybos išvadas, Komisija įgyvendins
2008 m. lapkričio mėn. Lisabonos strategijos pakete numatytas priemones. Ypatingas
dėmesys bus skiriamas priemonėms, kuriomis siekiama spręsti krizės padarinių visai
ekonomikai klausimą.

rinkų Teisinės priemonės Finansinių priemonių paketas bus parengtas atsižvelgiant į šiuo metu atliekamą išsamią
(dar nebaigtos rengti) peržiūrą, susijusią su visiems finansiniams subjektams ir svarbiems investuotojams į
kapitalo rinką, įskaitant rizikos draudimo fondus ir privatų akcinį kapitalą, taikomų
taisyklių tinkamumu, priežiūra ir skaidrumu. Priėmus paketą, bus galima ištaisyti rastas
spragas. Kitos paketo temos – vadovų atlyginimas ir antrinės rinkos. Bus atsižvelgiama į
Europos Parlamento šios srities rezoliucijas.

Ateities
finansų
priemonių paketas

ES finansų rinkų priežiūra

Teisinės priemonės Komisija atsižvelgs į J. de Larosière grupės rekomendacijas dėl ES finansų rinkų
(dar nebaigtos rengti) priežiūros.

Geresnio reglamentavimo
priemonių paketas:

Trečiojoje geresnio reglamentavimo strateginėje apžvalgoje bus nagrinėjami trys
galios svarbiausi Geresnio reglamentavimo darbotvarkės aspektai: poveikio vertinimas, teisės
aktas aktų paprastinimas ir administracinės naštos mažinimas. Šios apžvalgos tikslas – stiprinti
poveikio vertinimo sistemą. Bus apžvelgta ir atnaujinta reglamentavimo aplinkos
paprastinimo strategija bei kodifikavimo programa. Kartu bus apžvelgta, kaip

a)
Komunikatas
administracinės
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a) teisinės
dėl neturintis
naštos (Komisijos
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vertinimo ir naštos mažinimo komunikatas)
įgyvendinama administracinės naštos mažinimo veiksmų programa, ir įvertinta pažanga
atskiruose sektoriuose tikslų
įgyvendinant naštos sumažinimo 25 % iki 2012 m. tikslą. Komisija pateiks kitų
nustatymo;
administracinės naštos mažinimo pasiūlymų.
b) teisinės galios
b)
3-ioji
teisės
aktų neturintis
aktas
paprastinimo strategijos
(Komisijos darbinis
įgyvendinimo ataskaita.
dokumentas)
Komunikatas dėl ES pozicijos
rengiantis JT klimato kaitos
konferencijai
Kopenhagoje
(ŠK-15)

ES Baltijos
strategija

jūros

Teisinės
galios Šiame komunikate bus nuodugniau aiškinama, ko ES turi imtis, kad vidutinė pasaulio
neturintis
aktas temperatūra nebūtų daugiau nei 2°C didesnė už temperatūrą, buvusią iki industrializacijos,
(Komisijos
ir išdėstoma ES nuomonė dėl šalių skatinimo imtis aktyvesnės kovos su klimato kaita
komunikatas)
būdų, įskaitant investavimą ir (arba) finansavimą. Komunikate bus išdėstyta bendra
pozicija, kurios ES turėtų laikytis 2009 m. lapkričio mėn. Kopenhagoje vyksiančioje JT
klimato kaitos konferencijoje.

regiono Teisinės
galios Europos Vadovų Tarybos paraginta, Komisija pateiks išsamią Baltijos jūros regiono
neturintis
aktas strategiją.
(Komisijos
komunikatas)

Komunikatas dėl Stokholmo Teisinės
galios Šiame komunikate bus išdėstyti bendri ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ateities
laisvės, saugumo ir teisingumo neturintis
aktas prioritetai ir tikslai, siekiant apibrėžti ir numatyti kuo geresniam jų įgyvendinimui ES
erdvės programos
(Komisijos
lygmeniu reikalingas priemones bei iniciatyvas. Komunikatas bus grindžiamas
komunikatas)
svarbiausiais strateginiais dokumentais, kaip antai 2008 m. birželio 17 d. Komunikatais dėl
imigracijos bei prieglobsčio, Komunikatu dėl e. teisingumo ir Kovos su narkotikais
veiksmų planu.
Plėtros strategija ir uždaviniai

LT

Teisinės
galios 2009 m. Komisija imsis veiksmų atnaujintam plėtros susitarimui įgyvendinti, kaip antai
neturintis
aktas vykdys Tarybos prašymą paspartinti Vakarų Balkanų šalių stabilizacijos ir asociacijos
(Komisijos
procesą.
komunikatas)
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Europos kaimynystės politikos Teisinės
galios Paketą sudarys bendrasis komunikatas ir dvylika veiksmų planų.
priemonių paketas
neturintis
aktas
(Komisijos
komunikatas)
Biudžeto peržiūra

Teisinės
galios Tikslas – remiantis pridėtinės vertės principu ir siekiant bendro intereso bei išlaidų
neturintis
aktas veiksmingumo išanalizuoti, kokių reformų reikia, kad sprendžiant pagrindinius ateinančio
(Komisijos
dešimtmečio uždavinius Europos indėlis būtų optimalus, ir kaip šis indėlis turėtų būti
komunikatas)
finansuojamas. Ši analizė itin padės ateinančios kadencijos Komisijai rengti pasiūlymus
pagal naująją daugiametę finansinę programą.

(12 iniciatyvų)
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PRIORITETINĖS INICIATYVOS
Pavadinimas

Pasiūlymo arba akto Taikymo srities ir tikslų aprašymas
rūšis

Mažoms įmonėms tenkančios Teisės aktas
Šiuo pasiūlymu siekiama panaikinti mažoms ir pačioms mažiausioms įmonėms tenkančią
naštos, susijusios su apskaita, (direktyva)
administracinę naštą, susijusią su apskaita.
mažinimas
Teisinis
pagrindas:
EB sutarties 95 str.
Rekomendacija
bendradarbiavimo
bendrąją rinką

dėl Teisinės
galios Ši iniciatyva yra vienas iš laukiamų 2007 m. lapkričio mėn. paskelbto Komunikato dėl
kuriant neturintis teisės aktas bendrosios rinkos apžvalgos rezultatų. Pagrindinis tikslas – nustatyti gerosios patirties
(rekomendacija)
pavyzdžius ir rekomenduoti veiksmus, kurių turėtų imtis Komisija ir valstybės narės,
atlikdamos įvairias jų kompetencijai priklausančias užduotis, susijusias su bendrosios
rinkos taisyklių perkėlimu į nacionalinę teisę, įgyvendinimu ir vykdymu.
Rekomenduojami veiksmai ir gerosios patirties pavyzdžiai šiuo metu rengiami laikantis
principo „iš apačios į viršų“ ir glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis.

Komunikatas
dėl
acquis,
kuriuo
reglamentuojami
vartotojų
reikalai,
įgyvendinimo

Teisinės
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios Komisijos duomenimis, teisės aktai, kuriais reglamentuojami vartotojų reikalai,
aktas įgyvendinami anaiptol netolygiai. Bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis pagal
Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje reglamentą paremtame komunikate bus
nagrinėjami būdai, kaip sustiprinti teisės aktų įgyvendinimą siekiant geresnių vartotojams
rezultatų, ypač kai klausimai tarpvalstybinio pobūdžio.

Komunikatas dėl mažmeninės Teisinės
rinkos stebėjimo
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios Komunikate bus išdėstytos rinkos stebėjimo išvados, paskelbtos Bendrosios rinkos
aktas apžvalgoje, susijusioje su mažmeninio platinimo rinkomis. Stebėjimo tikslas – nustatyti
galimus mažmeninės rinkos sutrikimus, žvelgiant tiek iš paslaugų gavėjo, tiek iš paslaugų
teikėjo pusės. Tai reiškia, kad mažmeninės paslaugos bus vertinamos kaip svarbiausios
tarpinės šiuolaikinės ekonomikos paslaugos, tūkstančius paslaugų teikėjų siejančios su
galutiniais gavėjais. Komunikate bus nagrinėjami tiek mažmeninės rinkos, tiek su ja
susijusios paslaugų teikėjų ir gavėjų rinkų klausimai.
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EP ir Tarybos direktyvos
2000/35
dėl
kovos
su
pavėluotu
mokėjimu
komerciniuose
sandoriuose
peržiūra

Teisės
pasiūlymas
(direktyva)

akto Galiojantis teisės aktas turėtų būti peržiūrėtas, siekiant toliau plėtoti savalaikiam
komercinių skolų mokėjimui palankią verslo aplinką ir taip didinti įmonių, ypač MVĮ,
konkurencingumą, ypatingą dėmesį skiriant tarpvalstybiniams komerciniams sandoriams.

Teisinis
pagrindas:
EB sutarties 95 str.

Pasiūlymas imtis tolesnių Dar nenuspręsta
veiksmų po Baltosios knygos
dėl ieškinių atlyginti žalą,
patirtą dėl EB antimonopolinių
taisyklių pažeidimo, priėmimo

Komunikatas dėl žemės ūkio Teisinės
produktų kokybės politikos
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

Žalioji knyga
žuvininkystės
reformos

LT

dėl

Baltoji knyga dėl ieškinių atlyginti žalą priimta, siekiant paskatinti diskusijas apie
ieškinius atlyginti žalą: pateiktos konkrečios rekomendacijos dėl Europos žalos
atlyginimo nukentėjusiesiems nuo antimonopolinių taisyklių pažeidimų veiksmingos
sistemos. EB sutartimi nukentėjusiesiems užtikrinama teisė į kompensaciją. Ypač gali
nukentėti piliečiai ir mažos bei vidutinės įmonės, kuriems pagal dabartines taisykles žala
neatlyginama. Komisija mano esant reikalinga siūlyti imtis tolesnių priemonių.

galios Komunikate bus pateikti žemės ūkio produktų kokybės politikos priemonių, parengtų
aktas atsižvelgiant į pastabas dėl Žaliosios knygos dėl žemės ūkio produktų kokybės politikos,
plėtojimo variantai. Komunikatu bus padėtas pagrindas kitiems konkretiems pasiūlymams,
kurie gali būti pateikti 2010 m. ir kuriuose gali būti nagrinėjami tokie klausimai: higienos
ir saugumo taisyklių nesilaikantiems ūkininkams taikomi reikalavimai bei normos, ES
prekybos standartai, ES kokybės schemos (ypač susijusios su saugomomis geografinėmis
nuorodomis ir tradiciniais gaminiais) ir maisto kokybės sertifikavimo schemos.

bendros Teisinės
galios Bendrą žuvininkystės politiką ketinama peržiūrėti vėliausiai 2012 m. Siekiant parengti
politikos neturintis teisės aktas reformą, 2009 m. bus pradėtos viešosios diskusijos, o 2010 m. pabaigoje bus priimtas
(žalioji knyga)
pasiūlymas.
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Komunikatas dėl universitetų Teisinės
ir įmonių dialogo
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

Žalioji
knyga
tarpvalstybinio
judumo skatinimo

galios Universitetai yra pačiame žinių trikampio, kurį sudaro švietimas, moksliniai tyrimai ir
aktas inovacijos, centre. Jie atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį kuriant žinių Europą ir turi dar
labiau atitikti visuomenės poreikius. Remiantis gerąja patirtimi parengtame komunikate
bus išdėstytos geresnio bei glaudesnio universitetų ir įmonių bendradarbiavimo gairės bei
struktūros, kurių tikslas – šalinti tarp universitetų ir įmonių kylančias kliūtis, gerinti
valdymą, didinti mokymo programų naudingumą, ugdyti universitetų ir studentų
verslumą, skatinti judumą, plėtoti ir stiprinti universitetų vaidmenį mokymosi visą
gyvenimą srityje.

dėl Teisinės
galios Žalioji knyga bus iniciatyvos, kuria siekiama skatinti jaunuolių judumą ne tik pagal
jaunimo neturintis
aktas Erasmus programą, atskaitos taškas. Knygoje suinteresuotosios šalys bus raginamos
(Žalioji knyga)
dalyvauti debatuose dėl naujų būdų, kaip skatinti ir remti tarpvalstybinį jaunuolių judumą.
Iniciatyva gali būti taikoma ir universitetų sektoriui, tačiau ne tik – ji skirta visiems
jaunuoliams ir gali būti susijusi su profesiniu, suaugusiųjų mokymu, savanoriška veikla,
jaunais verslininkais ir kultūros sektoriumi.

Komunikatas dėl mokslinių Teisinės
tyrimų, plėtros ir inovacijų neturintis
IKT srityje
(Komisijos
komunikatas)

galios Komisijos tikslas – pasiūlyti mokslinių tyrimų ir inovacijų IKT srityje strategiją, kuri
aktas leistų Europai pirmauti kuriant IKT, remti naujų įmonių augimą ir geriau panaudoti IKT
inovacijas sprendžiant pagrindinius socialinius ir ekonominius uždavinius.

Antrasis komunikatas dėl IKT Teisinės
naudojimo siekiant energijos neturintis
vartojimo efektyvumo
(Komisijos
komunikatas)

galios Šis komunikatas seks po pirmojo, pateikto 2008 m. gegužės 13 d. (COM(2008) 241).
aktas Komunikate bus įvertintos IKT naudojimo energijos vartojimo veiksmingumui didinti
visuose ekonomikos sektoriuose galimybės ir nurodyti veiksmai, kurie galėtų padėti
užtikrinti, kad tokios galimybės būtų išnaudotos.
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Komunikatas dėl technologijų,
kurias naudojant išmetama
mažai
anglies
dioksido,
finansavimo

Komunikatas
ateities

Teisinės
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios Komunikate bus sprendžiamas išteklių poreikių ir šaltinių klausimas, nagrinėjamos visos
aktas įmanomos galimybės panaudoti privačias investicijas, įskaitant privatų akcinį kapitalą ir
rizikos kapitalą, skatinti finansavimo šaltinių koordinavimą ir rinkti papildomas lėšas.
Visų pirma bus nagrinėjama galimybė sukurti naujus pažangių technologijų, kurias
naudojant išmetama mažai anglies dioksido, pramoninio demonstravimo bei pateikimo į
rinką pirmą kartą mechanizmus ir apsvarstyti inovacijoms taikomų mokesčių lengvatų
sąnaudos bei privalumai.

dėl transporto Teisinės
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios Ši iniciatyva susijusi su 2001 m. Baltąja knyga dėl transporto ir jos 2006 m. tarpine
aktas peržiūra. Iniciatyva siekiama paskatinti plačias diskusijas apie transporto sektoriaus raidą
artimiausiais 20–40 metų, parengti visapusiško tvaraus transporto metodo taikymo
priemones ir jį techniškai remti – tai leis nustatyti problemas, kurias gali prireikti spręsti
iki 2050 m., ir šio laikotarpio galimybes.

Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento,
iš
dalies
keičiančio Reglamentą (EB)
Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir
teismo sprendimų civilinėse ir
komercinėse
bylose
pripažinimo
ir
vykdymo
(Briuselis I), pasiūlymas

Teisės
pasiūlymas
(reglamentas)

akto Šia iniciatyva siekiama:

Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento
dėl
Europos
prieglobsčio rėmimo biuro
įsteigimo pasiūlymas

Teisės
pasiūlymas
(reglamentas)

akto Viena iš Europos prieglobsčio rėmimo biuro funkcijų bus praktiškai padėti valstybėms
narėms priimant sprendimus dėl prieglobsčio prašymų: visų pirma nustatyti bendrą požiūrį
į informaciją apie kilmės šalį ir sukurti bendrą Europos prieglobsčio mokymo programą.

LT

• užtikrinti laisvą visų teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose judėjimą,
siekiant panaikinti egzekvatūrą civilinėse ir komercinėse bylose;
Teisinis
pagrindas: • pritaikyti reglamento nuostatas prie šioje srityje priimtų naujų tarptautinės teisės aktų,
EB sutarties 65 str.
kaip antai Hagos konvencijos dėl išimtinių teismo pasirinkimo susitarimų;
• pagerinti reglamento nuostatų, kurias taikant iškilo problemų, veikimą;
• užtikrinti veiksmingesnį teismų bendradarbiavimą ir
• sukurti išsamią suderintą sistemą, kuri padėtų nustatyti teismų jurisdikciją ir
palengvintų sprendimų civilinėse bei komercinėse bylose pripažinimą ir vykdymą.

Teisinis
pagrindas:
EB sutarties 66 ir
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(arba) 308 str.
Organizuoto nusikalstamumo
srities priemonių paketas:
parama aukoms
a) Tarybos pamatinio
sprendimo dėl kovos su vaikų
seksualiniu išnaudojimu ir
vaikų pornografija pasiūlymas
b) Tarybos pamatinio
sprendimo dėl prekybos
žmonėmis prevencijos, kovos
su ja ir aukų apsaugos
pasiūlymas

Šio paketo paskirtis – skatinti nusikaltėlių teisminį persekiojimą ir aukų, ypač pačių
pažeidžiamiausių, apsaugą, ypatingą dėmesį skiriant vaikams:
a) teisės akto
pasiūlymas
(pamatinis
sprendimas (TVR))
Teisinis pagrindas:
ES sutarties 29, 31 ir
34 str.

b) teisės akto
pasiūlymas
(pamatinis
sprendimas (TVR))
Teisinis pagrindas:
c) Pamatinis sprendimas dėl
ES sutarties 29
paramos teikimo nusikaltimų
straipsnis, 31
aukoms Europos Sąjungoje
straipsnio e punktas ir
34 straipsnio 2 dalies
d)
Direktyvos
dėl b punktas
kompensacijos
nusikaltimų c) teisės akto
aukoms pakeitimas
pasiūlymas
(pamatinis
sprendimas (TVR))
e) Kovos su elektroniniais Teisinis pagrindas:
nusikaltimais priemonės
ES sutarties 31 str.
d) teisės akto
pasiūlymas
(direktyva) Teisinis
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a) šiuo bendrą vaikų apsaugos politiką atitinkančiu pasiūlymu siekiama padidinti
Pamatiniame sprendime 2004/68/TVR numatytą vaikų apsaugą nuo seksualinių
nusikaltimų, ypač nuo vaikų seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografijos. Būtina
atsižvelgti į naujus nusikalstamumo reiškinius ir numatyti naujas nuostatas, taip
priderinant ES teisės aktus prie aukščiausių tarptautinių standartų.
b) pasiūlymu siekiama sustiprinti teisminio persekiojimo ir paramos aukoms
mechanizmus, įtvirtinti aukų, ypač pačių pažeidžiamiausių, teises baudžiamosiose bylose,
ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir lyčių klausimui.

c) 2001 m. Pamatinis sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose
nedavė reikiamų rezultatų, įgyvendintas prastai. Naują pamatinį sprendimą siūloma
priimti siekiant teikti geresnę paramą visų ES valstybių narių nusikaltimų aukoms.
d) pagrindinis politinis tikslas – teikti sprendimus, kuriais didinamas teisinis tikrumas bei
lankstumas ir kurie atitinka teisėtus piliečių lūkesčius.
e) siekiant išspręsti su pastarojo meto atakomis prieš pagrindines kai kurių valstybių narių
informacines infrastruktūras susijusią problemą, reikia nustatyti bendrus baudžiamosios
teisės kriterijus, kurie padėtų sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su
elektroniniais nusikaltimais ir užkertant jiems kelią. Tai ypač pasakytina apie programinių
robotų tinklus (angl. botnets) ir kitas priemones, skirtas nusikalstamoms atakoms
organizuoti plačiu mastu.
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pagrindas: EB
sutarties 65 str.
e) teisės akto
pasiūlymas
(pamatinis
sprendimas (TVR))
Teisinis pagrindas:
ES sutarties 29, 30,
31 ir 34 straipsniai
Kovos su terorizmu priemonių Teisinės
paketas:
neturintys
a) Komunikatas dėl cheminės, (Komisijos
biologinės, branduolinės ir komunikatai)
radiologinės grėsmės
b)
Komunikatas
dėl
pasirengimo
biologinei
grėsmei

galios Šiuose komunikatuose bus nurodyta, kokios būtų galima imtis politikos siekiant kovoti ES
aktai lygmeniu su chemine, biologine, branduoline bei radiologine grėsme ir kokias technines
arba mokslines priemones teroristai gali naudoti savo atakoms.
Taip siekiama užtikrinti, kad ES lygmeniu būtų daroma viskas, jog dabartiniai ir būsimi
teroristai negalėtų naudotis radiologinėmis, biologinėmis arba cheminėmis medžiagomis
ar ginklais.

c) Radiologinės ir branduolinės
rizikos mažinimo Europos
Sąjungoje veiksmų planas
d) geroji patirtis užkertant
kelią
cheminiams,
biologiniams, branduoliniams
bei radiologiniams incidentams
ir jų sprendimas, įskaitant
nustatymą
Komunikatas
dėl
teismo Teisinės
sprendimų baudžiamosiose ir neturintis

LT

galios Ši iniciatyva turėtų būti pateikta po teismo sprendimų abipusio pripažinimo tyrimo.
aktas Komunikate turėtų būti pateiktos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų, įskaitant teisines
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civilinėse bylose
pripažinimo

abipusio (Komisijos
komunikatas)

ir pagalbines priemones (veiksmų planas).
Pagrindinis iniciatyvos tikslas – spręsti horizontaliąsias problemas, su kuriomis
susiduriama taikant abipusio pripažinimo principą, ir ištaisyti dabartinės
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose sistemos spragas.

Teisės
akto
pasiūlymas
Teisinė
priemonė,
kuria
(pamatinis
reglamentuojamos procesinės
sprendimas (TVR))
teisės baudžiamosiose bylose
Teisinis
pagrindas:
ES sutarties 31 str.
1 dalies c punktas
Komunikatas dėl
sektorių dialogo

socialinio Teisinės
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

Solidarumas
sveikatos
priežiūros srityje: sveikatos
priežiūros srities nelygybės
mažinimas Europos Sąjungoje

Kova su
forumas

LT

vėžiu:

galios
aktas

Šios iniciatyvos tikslas – siekiant paskatinti savitarpio pasitikėjimą ir taip palengvinti
abipusį pripažinimą, nustatyti bendrus minimalius standartus, kurie padėtų užtikrinti
Europos Sąjungoje teisingą teismo procesą. Būtinybė nustatyti bendrus minimalius teisės į
gynybą standartus kyla todėl, kad abipusis pripažinimas negali būti veiksmingas, jei
valstybės narės nepasitiki viena kitos teisingumo sistemomis.

Komunikato tikslas – išanalizuoti ir įvertinti socialinio sektorių dialogo raidą nuo 1998 m.
ir prireikus pasiūlyti pakeitimų.

Teisinės
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios Kol kas tik saujelė šalių ėmėsi aiškių priemonių nelygybei sveikatos priežiūros srityje
aktas mažinti. Komunikato tikslas – didinti šio klausimo suvokimą ir siekti, kad nelygybė
sveikatos priežiūros srityje taptų visų ES šalių politiniu prioritetu. Komunikatu bus
remiamos valstybių narių pastangos mažinti nelygybę sveikatos priežiūros srityje,
naudojant struktūrines lėšas ir keičiantis gerąja patirtimi; jis padės patobulinti esamus ES
nelygybės sveikatos priežiūros srityje stebėjimo mechanizmus ir integruoti nelygybės
sveikatos priežiūros srityje mažinimo tikslą į ES politikos sritis.

Europos Teisinės
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios Sukurti daugiašalį Europos kovos su vėžiu forumą, kuriame dalyvautų visų lygmenų (ES,
aktas nacionalinio, regioninio ir vietos) suinteresuotosios šalys ir kuris taptų pavyzdžiu kovojant
su kitomis neužkrečiamomis ligomis. Forume galėtų būti svarstomi tokie klausimai:
• lyginamųjų duomenų ir įrodymų naudojimas mokymui bei dalijimuisi duomenimis;
• su vėžiu susijusių mokslinių tyrimų prioritetai;
• profilaktika (pvz., kovojant su rūkymu ir stiprinant vėžio diagnostiką);
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• gerosios patirties taikant su vėžiu susijusias sveikatos priežiūros priemones nustatymas ir
skatinimas visoje Europoje;
• Europos kovos su vėžiu kodekso atnaujinimas, pateikiant piliečiams konkrečių
mokslinėmis žiniomis pagrįstų rekomendacijų dėl vėžio rizikos mažinimo.
Komisijos iniciatyvos dėl Teisinės
Alzheimerio ligos pasiūlymas
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios Pateikti Europos kovos su Alzheimerio liga veiksmų gaires, remiantis Slovėnijos ir
aktas Prancūzijos pirmininkavimo ES metu padaryta pažanga. Tai turėtų apimti veiklą ES,
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių lygmeniu.

Tarybos rekomendacija dėl Teisės
akto Rekomendacijoje nagrinėjama šeimų, kurios išvyksta gyventi į kitą valstybę narę, vaikų
vaikų
imunizacijos pasiūlymas (Tarybos imunizacijos praktika ir nevienodo vaikų skiepijimo nuo tam tikrų ligų, kurių išvengiama
tarpvalstybinių aspektų
rekomendacija)
skiepijant, lygmens klausimas. Viena iš laisvo judėjimo ES pasekmių yra tai, kad vis
Teisinis
pagrindas: daugiau ES piliečių susiduria su skirtingai, nei jų kilmės šalyje, organizuotomis sveikatos
EB sutarties 152 str. priežiūros sistemomis. Skirtumai tarp vaikų imunizacijos planų gali kelti šioms šeimoms
problemų, o vaikų sveikatai – pavojų.
4 dalies c punktas
Komunikatas dėl kovos su ŽIV
ir AIDS Europos Sąjungoje ir
kaimyninėse šalyse: strategija
ir antrasis veiksmų planas
(2010–2014 m.)

Teisinės
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios ŽIV ir AIDS yra viena didžiausių problemų daugelyje valstybių narių ir kaimyninių šalių.
aktas Nepaisant didelės pažangos diagnostikos, gydymo ir priežiūros srityje, Europoje vis dar
daugėja naujai užsikrėtusiųjų ŽIV. Nelygu, kokia situacija, pagrindinės problemos yra
jaunuolių užsikrėtimas, ribotos galimybės gauti gydymą ir vaistų, ŽIV ir AIDS ligonių
smerkimas, diskriminavimas ir kt.
Naujojoje strategijoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas veiklos, kurios tikslas – visoje
Europoje sudaryti palankesnes sąlygas gydymui, priežiūrai ir paramai gauti, prioritetams
bei veiksmams ir kovai su ligonių smerkimu bei diskriminavimu. Strategija bus susijusi su
platesniais visuomenės sveikatos klausimais, kaip antai sužeidimais, narkotikų vartojimu
ir seksualine sveikata.

ES vystymosi finansavimo ir
pagalbos
veiksmingumo
siekiant
Tūkstantmečio
vystymosi tikslų ataskaita

LT

Teisinės
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios 2009 m. privalomo pobūdžio vystymosi finansavimo ir pagalbos veiksmingumo ataskaita
aktas itin svarbi dėl ypatingų tarptautinių aplinkybių: 2008 m. rugsėjo mėn. Akroje surengtas 3iasis pagalbos veiksmingumo aukščiausio lygio forumas, 2008 m. rugsėjo 22–25 d.
Niujorke įvyko JT aukščiausio lygio renginiai, skirti Afrikos vystymosi poreikiams ir
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Tūkstantmečio vystymosi tikslams aptarti, o 2008 m. lapkričio–gruodžio mėn. vyko JT
tarptautinė vystymosi finansavimo konferencija, skirta Monterėjaus susitarimo
įgyvendinimui apžvelgti. Nepaprastai svarbu pasinaudoti šių tarptautinių renginių duotu
impulsu, siekiant pastūmėti į priekį Europos darbotvarkę ir dar kartą įsipareigoti sparčiau
žengti link TMT įgyvendinimo.
Komunikatas dėl besivystančių
šalių
socialinės
apsaugos
sveikatos priežiūros srityje ir
sveikatos priežiūros sistemų
finansavimo reformos

Teisinės
neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios Besivystančios šalys turėtų turėti galimybę nešališkai teikti gyventojams kokybiškas
aktas sveikatos priežiūros paslaugas, taip prisidėdamos prie nacionalinės sanglaudos ir
Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo. Tvarus vystymasis neįmanomas be aiškaus, išsamaus
ir numatomo nacionalinio sveikatos priežiūros sistemų finansavimo plano, parengto kartu
su visais susijusiais nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais. Šiame komunikate bus
pateiktas Europos sprendimas ir nurodytos priemonės pagalbos teikėjų, šalių gavėjų ir kitų
galimų veikėjų (diasporos, fondų ir kt.) veiksmams derinti.

Komunikatas
dėl
išorės Teisinės
santykių srities finansinių neturintis
priemonių tarpinės peržiūros
(Komisijos
komunikatas)

galios Į kiekvieną iš septynių 2007–2013 m. išorės santykių srities finansinių priemonių teisės
aktas aktų leidėjas įtraukė nuostatą dėl peržiūros. Remiantis šia nuostata, teisės aktų leidėjui
turėtų būti pateikiama ataskaita, kurioje įvertinamas atitinkamų reglamentų
įgyvendinimas, ir, jei reikia, pateikiami pakeitimams atlikti reikalingi pasiūlymai.

Komunikatas dėl penkerių Teisinės
metų, praėjusių nuo ES plėtros neturintis
(Komisijos
komunikatas)

galios 2009 m. sukaks penkeri metai nuo dešimties naujų valstybių narių įstojimo į ES. Panašu,
aktas kad plėtros pasekmės tiek senosiose, tiek naujosiose valstybėse narėse nėra gerai
suvokiamos. Svarbu įvertinti ekonominį plėtros poveikį senosioms ir naujosioms
valstybėms narėms, kad būtų galima nustatyti privalumus, trūkumus ir poveikį įvairioms
politikos sritims.

(37 iniciatyvos)
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2 PRIEDAS. Teisės aktų paprastinimo iniciatyvų sąrašas
Pavadinimas

Supaprastinimo
priemonės rūšis

Taikymo sritis ir tikslai

Komisijos reglamentas dėl Peržiūra
fizinių patikrinimų, atliekamų
eksportuojant žemės ūkio
produktus,
už
kuriuos
skiriamos
grąžinamosios
išmokos

Pagal bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą 2009 m. sausio 1 d. šis
reglamentas ir du jau priimti Komisijos reglamentai Nr. 2090/2002 ir 3122/94 bus sujungti
į naują reglamentą, kuris įsigalios tą pačią dieną.

Komisijos komunikatas dėl
oficialaus tam tikrų žemės
ūkio srities Bendrijos teisės
aktų pripažinimo pasenusiais

Pasiūlymo tikslas – paskelbti pasenusiais Bendrijos teisės aktus, kurie neturi praktinės ar
didesnės reikšmės, ir taip prisidėti prie Bendrijos acquis atnaujinimo bei paprastinimo
tikslų įgyvendinimo. Juos panaikinus, bus galima aiškiau apibrėžti esminį acquis,
susidedantį iš galiojančių ir visuotinai taikomų teisės aktų.

Panaikinimas

Komisijos reglamentas dėl Peržiūra
intervencijos nugriebto pieno
miltelių rinkoje
Komisijos reglamento
Nr. 1973/2004 peržiūra,
susijusi su šio reglamento IV
dalyje (Kitos pagalbos
schemos) ir IVa dalyje
numatytų paramos schemų
įgyvendinimo būklės
patikrinimu

LT

Išdėstymas
redakcija

Iniciatyvos tikslas – iš dalies pakeisti įgyvendinimo taisykles, nes panaikinta parama už
privatų nugriebto pieno miltelių saugojimą, ir taikyti naujas standartinio baltymų kiekio
nugriebto pieno milteliuose nustatymo taisykles. Numatomi techniniai paaiškinimai ir
supaprastinimai (pvz., susiję su saugos nuostatomis).
nauja 2008 m. numatoma Tarybos reglamentą Nr. 1782/2003 pakeisti nauju Tiesioginių išmokų
reglamentu. Išdėstymo nauja redakcija tikslas – panaikinti pasenusias su pagalbos
schemomis susijusias nuostatas, kurias, atsižvelgiant į būklės patikrinimo rezultatus,
numatoma panaikinti arba atsieti nuo gamybos.
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Komisijos
reglamento Išdėstymas
Nr. 796/2004 peržiūra, susijusi redakcija
su kompleksinio paramos
susiejimo, moduliavimo ir
integruotos administravimo ir
kontrolės
sistemos
įgyvendinimo
būklės
patikrinimu

nauja 2008 m. numatoma Tarybos reglamentą Nr. 1782/2003 pakeisti nauju Tiesioginių išmokų
reglamentu. Išdėstymo nauja redakcija tikslas – nustatyti bendras tiesioginės paramos
schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir tam tikras paramos ūkininkams
schemas.

Komisijos
reglamento Išdėstymas
Nr. 795/2004 peržiūra, susijusi redakcija
su
bendrosios
išmokos
schemos įgyvendinimo būklės
patikrinimu

nauja 2008 m. numatoma Tarybos reglamentą Nr. 1782/2003 pakeisti nauju Tiesioginių išmokų
reglamentu. Reglamento Nr. 795/2004 išdėstymo nauja redakcija tikslas – panaikinti
pasenusias nuostatas, susijusias su 2003 m. BŽŪP reforma įvestos bendrosios išmokos
schemos nustatymu, arba laikinąsias taisykles, susijusias su vėlesniu sektorių įtraukimu į
bendrosios išmokos schemą.

Komisijos reglamentas dėl Išdėstymas
bendrų
intervencinio redakcija
supirkimo taisyklių nustatymo peržiūra

nauja Ši iniciatyva teikiama, atsižvelgus į būklės patikrinimo pasiūlymus. Projekto tikslas –
arba supaprastinti, suderinti ir išdėstyti horizontalaus pobūdžio teisės akte intervencinio
supirkimo, ypač grūdų, pieno produktų ir mėsos, taisykles.

Tarybos
reglamentas
dėl Panaikinimas
pasenusių žemės ūkio srities
teisės aktų panaikinimo

Reglamento tikslas – panaikinti pasenusius, praktinės ar didesnės reikšmės neturinčius
Tarybos teisės aktus ir taip prisidėti prie Bendrijos acquis atnaujinimo bei paprastinimo
tikslų įgyvendinimo. Juos panaikinus, bus galima aiškiau apibrėžti esminį acquis,
susidedantį iš galiojančių ir visuotinai taikomų teisės aktų.

Pranešimas dėl nacionalinių Peržiūra
teismų vykdomos valstybės
pagalbos
srities
nuostatų
įgyvendinimo kontrolės

Tai 1995 m. Pranešimo dėl nacionalinių teismų ir Komisijos bendradarbiavimo valstybės
pagalbos srityje peržiūra. Naujajame pranešime numatyta parama neteisėtos pagalbos
bylas nagrinėjantiems nacionaliniams teismams: išdėstyti taikytiną Bendrijos teismų ir
sprendimų priėmimo praktiką. Be to, bus atnaujinti ir įtvirtinti paramos nacionaliniams
teismams mechanizmai. Siekiant supaprastinti nacionaliniams teismams tenkančias
valstybės pagalbos nuostatų įgyvendinimo kontrolės užduotis, bus racionalizuotos ir
patobulintos galiojančios gairės.
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Gerosios patirties valstybės Peržiūra
pagalbos srityje kodeksas

Gerosios patirties kodekso tikslas – nustatyti, kokia turėtų būti geroji Komisijos ir
valstybių narių patirtis, siekiant padidinti valstybės pagalbos procedūrų veiksmingumą,
skaidrumą ir numatomumą. Antai veiksmingumas galėtų būti didinamas, gerinant
bendradarbiavimą iki pranešimo apie pagalbą pateikimo, raginant valstybes nares teikti
išsamesnius pranešimus, keičiantis su valstybėmis narėmis vienodesne informacija ir
paprastinant vidaus procedūras. Numatomumas galėtų būti didinamas, greičiau priimant
sprendimus. Procedūriniai etapai ir numatomi terminai valstybėms narėms taptų skaidresni
ir aiškesni.

Pranešimas dėl supaprastintos Peržiūra
valstybės pagalbos procedūros

Supaprastintos valstybės pagalbos procedūros tikslas – užtikrinti greitą sprendimų
priėmimą nesudėtingais praneštos pagalbos atvejais, įskaitant atvejus, kai sprendimai
priimami atlikus horizontaliosiose valstybės pagalbos priemonėse numatytą standartinį
vertinimą, ir atvejus, kuriais tiesiog patvirtinamas precedentas. Pranešimas turėtų padėti
padidinti valstybės pagalbos procedūrų veiksmingumą, supaprastinant tokiems atvejams
taikomą procedūrą.

Bendrijos
iniciatyva
dėl Išdėstymas
raumenų ir griaučių sistemos redakcija
sutrikimų, susijusių su darbu

Europos
Parlamento
ir Peržiūra
Tarybos direktyvos 2000/35
dėl kovos su pavėluotu
mokėjimu
komerciniuose
sandoriuose peržiūra

LT

nauja Antrojo konsultacijų su socialiniais partneriais etapo kontrolė. Šia iniciatyva siekiama į
vieną teisinį dokumentą įtraukti nuostatas dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir apsaugos
nuo raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų, susijusių su darbu, rizikos. Šios nuostatos
išskaidytos į atskiras direktyvas – Tarybos direktyvą 90/269/EEB ir Tarybos direktyvą
90/270/EEB. Vienas teisinis dokumentas būtų suprantamesnis, aiškesnis ir paprasčiau
taikomas. Dokumentas bus naudingas darbdaviams, nes teisiškai aiškesnis, ir
darbuotojams, nes jie bus labiau apsaugoti nuo raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų
rizikos.
Kai kurios dabartinės direktyvos pagrindinės nuostatos yra neaiškios arba sunkiai
įgyvendinamos – tai sudaro įvairių kliūčių įmonėms reikalauti savo teisių pavėluoto
mokėjimo atveju. Bendras tikslas – atgrasyti skolininkus nuo pavėluoto mokėjimo ir
numatyti priemonių, kurios leistų skolintojams visiškai įgyvendinti savo teises, kai
sumokama pavėluotai. Siekiant supaprastinti direktyvą, bus išaiškintas taikytinos palūkanų
normos apskaičiavimas, geriau apibrėžtas sąvokos „nuosavybės teisės išlaikymas“ pobūdis
ir taikymo sritis, pateiktos naujos direktyvoje numatytų įvairių rūšių komercinių sandorių
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apibrėžtys ir aiškiau apibrėžtos „turėtos išieškojimo išlaidos“, į kurias bus įtrauktos su
pavėluotu mokėjimu susijusios administracinės vidaus išlaidos.

Reglamentas dėl žemės ir Išdėstymas
miškų
ūkio
transporto redakcija
priemonių tipo patvirtinimo
Reglamento Nr. 2003/2003 dėl Peržiūra
trąšų IV priedo pakeitimas

nauja Pasiūlymu bus supaprastinti EB teisės aktai, kuriais reglamentuojami žemės ir miškų ūkio
traktorių tipai: galiojantys teisės aktai (įskaitant dabartinę pagrindų direktyvą ir atskiras
direktyvas) bus pakeisti vienu pagrindiniu reglamentu. Pasiūlymu bus panaikintos 24
direktyvos. Be to, bus patobulinti traktorių stabdžiams taikomi reikalavimai.
Tikslas – užtikrinti, kad Europos standartizacijos komiteto (CEN) standartai galėtų būti
laikomi oficialiais analizės metodais, kuriais reikėtų vadovautis vykdant oficialią kontrolę.
CEN atnaujintos versijos standartai nebus įtraukti į teisės aktą, tačiau į atskirus standartus
Bendrijos teisėje bus daromos nuorodos; bus panaikintas priede pateiktas išsamus
bandymo metodų aprašas.

Direktyva arba reglamentas Išdėstymas
dėl medicinos prietaisų
redakcija

nauja Tikslas – supaprastinti ir sugriežtinti taisykles, siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos
apsaugą ir sklandų vidaus rinkos veikimą.

Reglamentas dėl dviračių arba Išdėstymas
triračių motorinių transporto redakcija
priemonių tipo patvirtinimo

nauja Pasiūlymu bus supaprastinti EB teisės aktai, kuriais reglamentuojami dviračių ir triračių
motorinių transporto priemonių tipai: galiojantys teisės aktai (įskaitant dabartinę pagrindų
direktyvą ir atskiras direktyvas) bus pakeisti vienu pagrindiniu reglamentu. Pasiūlymu bus
panaikinta 14 direktyvų. Pasiūlyme bus numatytos šiuolaikinės nuostatos dėl dviračių ir
triračių transporto priemonių išmetalų, stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS) ir
automatinio staigaus stabdymo.

Teisės akto dėl paramos Peržiūra
keitimosi aplinkos srities
informacija
sistemai
pasiūlymas

Supaprastinimo tikslai:
- modernizuoti ir racionalizuoti aplinkos srities ataskaitas, sudaryti palankesnes sąlygas
naudotis duomenimis vadovaujantis principu, kad informacija turėtų būti valdoma kuo
arčiau jos šaltinio, renkama vieną kartą, o po to ja plačiai dalijamasi;
- sudaryti sąlygas laiku gauti informacijos ir duomenų, visų pirma laikantis paprastesnio
nei anksčiau požiūrio į atsiskaitymo laikotarpius;
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- panaikinti ir (arba) racionalizuoti pasenusias ar besidubliuojančias ataskaitas, remiantis
teisės aktų tikrinimu.

Tarybos
reglamentas Peržiūra
Nr. 1172/98
dėl
krovinių
vežimo
keliais
statistinių
ataskaitų

Tikslas – sukurti Europos statistikos sistemos (ESS) priemonę, kuri leistų valdyti vežimo
keliais statistinius tyrimus, nustatant atsiskaitymo reikalavimus (didžiausią leistiną
transporto priemonių skaičių vienai atsiskaitančiai šaliai), tyrimų aprėptį (numatytų
transporto priemonių tipus) ir tikslumo standartą (kurį jau dabar galima keisti taikant
komitologijos procedūrą). Statistikos programų komiteto (SPC) sutikimu, gali būti
sumažintas ataskaitose nurodytinų kelių transporto priemonių skaičius (didžiausias
dėmesys skiriamas tarptautinėms operacijoms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms) ir
imtis (tikslumo priemonės pritaikomos prie duomenų poreikių).

Reglamento Nr. 44/2001 dėl Peržiūra
jurisdikcijos
ir
teismo
sprendimų
civilinėse
ir
komercinėse
bylose
pripažinimo
ir
vykdymo
pakeitimas

Tikslas – užtikrinti laisvą visų sprendimų judėjimą Europos Sąjungoje, panaikinant
egzekvatūrą ir pritaikant reglamento nuostatas prie šioje srityje priimtų naujų tarptautinės
teisės aktų. Taip pat bus panaikinti tarpiniai formalumai, kuriuos piliečiai turi atlikti, kad
teismo sprendimas būtų pripažintas ir vykdomas užsienyje.

Tarybos
reglamentas
dėl Peržiūra
bendro
žuvininkystės
ir
akvakultūros produktų rinkų
organizavimo

Bendras rinkos organizavimas (BRO) įvestas siekiant įgyvendinti Sutarties 33 straipsnyje
nustatytus žuvininkystės srities tikslus, visų pirma užtikrinti rinkos stabilumą ir
pakankamas pajamas gamintojams. Pastaruoju metu daugiau dėmesio skiriama tvariai
žvejybai ir prekybai. 1971 m. įvesta bendro rinkos organizavimo sistema buvo ne kartą
taisyta, nuo 2001 m. sausio 1 d. veikia pertvarkyta BRO sistema. Šiuo metu vertinamas
šios politikos veiksmingumas ir našumas. Pasiūlymu siekiama atsižvelgti į rinkos raidą,
žvejybos pokyčius ir įgyvendinant šiuo metu galiojančias nuostatas nustatytus trūkumus.

LT

18

LT

Komisijos
pertvarkytos Peržiūra
kontrolės ir vykdymo sistemos
įgyvendinimo taisyklės

Naujosiomis taisyklėmis bus modernizuotos ir supaprastintos nacionalinėms
administracijoms bei suinteresuotosioms šalims taikomos procedūros ir palengvintas jų
vykdymas. Sektoriui ir viešosioms administracijoms tenkanti administracinė našta turi būti
palengvinta, atsiskaitymo įsipareigojimams sumažinti dažniau naudojant IT priemones.
Bus supaprastinti visi su žuvininkystės kontrole ir stebėjimu susiję aspektai (sugautų žuvų
skaičiaus deklaravimas, leistinas nuokrypis, iškrovimo deklaravimas, gabenimas, laivyno
vietos nustatymas ir kt.). Taip pat bus numatytos naujos nuostatos dėl neteisėtos,
nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos problemos sprendimo.

Komisijos komunikatas dėl Panaikinimas
oficialaus
teisės
aktų
pripažinimo pasenusiais ir
keturi
pasiūlymai
dėl
bendrosios
žuvininkystės
politikos srities pasenusių
teisės aktų panaikinimo

Pagal 2006–2008 m. bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) supaprastinimo ir
tobulinimo veiksmų planą patikrinus svarbiausius Bendrijos teisės aktus, kuriais
reglamentuojama BŽP, paaiškėjo, kad nemažai Bendrijos teisės aktų teisiškai nebegalioja,
nors nebuvo oficialiai panaikinti arba nebuvo nurodyta galutinė jų galiojimo data. Kalbant
apie oficialiai dar galiojančius, tačiau panaikintinus aktus, turėtų būti naudojamas tas pats
įgaliojantis aktas, kuriuo remiantis parengtas pirminis aktas. Jei akto teisinis pagrindas
nebegalioja, Komisija paskelbs apie oficialų jo pripažinimą pasenusiu komunikate.

Sprendimų dėl motorinių Išdėstymas
transporto priemonių valdytojų redakcija
civilinės
atsakomybės
draudimo tikrinimo išdėstymas
nauja redakcija

nauja Pastaraisiais metais Komisija priėmė keletą sprendimų (2003/542/EB, 2004/332/EB,
2005/849/EB ir 2007/482/EB) dėl šalių, stojančių į ES, transporto priemonių valdytojų
draudimo tikrinimo panaikinimo. Išdėstymo nauja redakcija tikslas – supaprastinti ir
aiškiau apibrėžti šių pagal Direktyvos 72/166/EB dėl motorinių transporto priemonių
valdytojų atsakomybės 2 straipsnį priimtų sprendimų nuostatas.

Prospektų
direktyvos Išdėstymas
išdėstymas nauja redakcija
redakcija

nauja Bus nustatytos sritys, kuriose, norint pagerinti ir supaprastinti direktyvos taikymą, reikia
atlikti teisinius pakeitimus ir taip palengvinti emitentams tenkančią administracinę naštą
nemažinant investuotojų apsaugos lygmens. Vieni iš tokių pakeitimų – informavimo
įpareigojimų, kuriais dubliuojama Skaidrumo direktyva, panaikinimas (10 straipsnis),
atleidimo nuo prievolės skelbti prospektą taikymo akcijų siūlymo darbuotojams sistemoms
išplėtimas (4 straipsnio 1 dalies e punktas) ir aiškesnis atsakomybės pakopinio pardavimo
atveju apibrėžimas (3 straipsnio 2 dalis).
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Piktnaudžiavimo
rinka Išdėstymas
direktyvos išdėstymas nauja redakcija
redakcija

LT

nauja Remiantis Komisijos geresnio reglamentavimo metodu, atliekama Piktnaudžiavimo rinka
direktyvos veikimo Europos Sąjungoje peržiūra. Didžiausias dėmesys skiriamas sritims,
kurias būtų galima pagerinti: i) racionalizuoti administracinį darbą ir sumažinti
administracinę naštą, susijusius, pavyzdžiui, su įmonių vadovams tenkančia prievole
atskleisti informaciją, prievole parengti ir saugoti viešai neatskleista informacija galinčių
naudotis asmenų sąrašus, ii) palengvinti ir sustiprinti valstybių narių lygmeniu atliekamą
priežiūrą.
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Apskaitos
supaprastinimas

direktyvų Peržiūra

Tikslas – suteikti valstybėms narėms galimybę atleisti labai mažas įmones nuo apskaitos
reikalavimų ir peržiūrėti apskaitos direktyvas (4-oji ir 7-oji bendrovių teisės direktyvos),
siekiant atsižvelgti į mažųjų įmonių interesus ir sumažinti administracines išlaidas daugiau
kaip 5 mlrd. EUR.

Skubaus
įspėjimo
apie Peržiūra
nesaugų maistą ir pašarus
sistemos
(RASFF)
įgyvendinimo priemonės

Įgyvendinimo priemonėmis siekiama užtikrinti, kad visi tinklo nariai vienodai taikytų
RASFF, ir šiuo tikslu apibrėžti sistemos taikymo sritį, nustatyti informacinius punktus,
apibrėžti Komisijos vaidmenį, užtikrinti reikiamų pranešimų rengimą ir perdavimą,
vertinti pranešimus ir imtis tolesnių susijusių priemonių, apibrėžti keitimosi RASFF
informacija su trečiosiomis šalimis taisykles ir nustatyti konfidencialumo reikalavimus.

Reglamentas dėl plastikinių Išdėstymas
medžiagų ir gaminių, skirtų redakcija
liestis su maistu

nauja Išdėstymo nauja redakcija tikslas – sujungti direktyvas dėl plastikinių medžiagų, skirtų
liestis su maistu, į vieną reglamentą, siekiant paspartinti leidimų naudoti naujus priedams
ir monomerams išdavimą, supaprastinti, aiškiau apibrėžti ir atnaujinti sudedamųjų dalių
migracijos tyrimų atlikimo taisykles, panaikinti pasenusias taisykles, kaip antai
direktyvose 80/766/EEB ir 81/432/EEB numatytus analizės metodus, panaikinti kai kurias
Direktyvos 82/711/EEB dalis, kurios yra ne tyrimo kriterijai, o interpretavimas bei
aiškinimas, pašalinti viena kitai prieštaraujančias direktyvų 82/711/EEB bei 2002/72/EB
taisykles dėl taikymo ir viena kitai prieštaraujančias direktyvų 82/711/EEB bei
85/572/EEB taisykles dėl tam tikrų maisto produktų modelinių tirpalų apibrėžimo.

Direktyvos 1999/36/EB dėl
gabenamųjų slėginių įrenginių
išdėstymas nauja redakcija

nauja Kai kurios nuostatos paseno, tam tikri aspektai nagrinėjami tarptautiniuose pavojingų
prekių gabenimo susitarimuose. Reikia pašalinti iš šių tarptautinių susitarimų kylančius
prieštaravimus, atsižvelgiant į laikinuosius tarptautinių organizacijų lygmeniu priimtus
susitarimus (JT kelių transporto susitarimas, OTIF gabenimo geležinkeliais susitarimas).
Bus panaikintos keturios slėgio indų direktyvos (76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB ir
84/527/EEB), o vis dar aktualios nuostatos bus įtrauktos į peržiūrėtą Direktyvą
1999/36/EB.

Išdėstymas
redakcija

Be to, galiojančią direktyvą reikia suderinti su baigiamu oficialiai priimti naujuoju laisvo
prekių judėjimo metodu, kaip numatyta naujajame prekybos produktais teisiniame
pagrinde.
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Pirmojo
geležinkelių Išdėstymas
transporto teisės aktų paketo redakcija
išdėstymas nauja redakcija:
teisinio
pagrindo,
kuriuo
reglamentuojamas patekimas į
geležinkelių transporto rinką,
supaprastinimas
ir
modernizavimas

nauja Siekiant supaprastinti teisės aktus, į vieną dokumentą bus sujungtos ir pertvarkytos visos
trys direktyvos ir panaikintos dalinės teisės aktų nuorodos. Tai padės valstybėms narėms
lengviau suprasti aktus, taigi ir geriau, vienodžiau juos įgyvendinti – tai gali padėti
sumažinti administracinę naštą. Be to, siekiant paskatinti tikros vidaus rinkos
susiformavimą ir pašalinti nuostatų dėl tarptautinio geležinkelių transporto paslaugų
taikymo kliūtis, bus įtvirtintos kitos teisinės nuostatos, ypač institucijų susitarimai, kaip
antai dėl reglamentavimo įstaigų įgaliojimų stiprinimo. Apskritai Komisija tikisi, kad
sustiprinus teisinį ir institucinį pagrindą sumažės geležinkelių transporto įmonių patekimo
į rinką išlaidos.

Direktyva dėl laivų įrenginių

Išdėstymas
redakcija

nauja Nuo Direktyvos 96/98/EB priėmimo triskart atlikti techniniai pakeitimai, šiuo metu
rengiami dar du techniniai pakeitimai (dėl komitologijos ir techninių priedų). Naujasis
prekybos produktais teisinis pagrindas darys tiesioginį poveikį kelioms pagrindinėms
nuostatoms (notifikuotosios įstaigos, rinkos priežiūra ir apsaugos sąlyga). Be to, siekiant
neatsilikti nuo Tarptautinės jūrų organizacijos teisėkūros tempų, reikia iš pagrindų
peržiūrėti dabartinę periodinių techninių atnaujinimų sistemą. Galiojančią direktyvą
ketinama išdėstyti nauja redakcija arba panaikinti ir pakeisti nauja direktyva.

Bendrijos
radioaktyvių Išdėstymas
medžiagų
gabenimo redakcija
reglamentavimo
pagrindo
išdėstymas nauja redakcija

nauja Šiuo metu yra daugiau nei trisdešimt Bendrijos direktyvų, reglamentų ir rekomendacijų,
kuriais reglamentuojamas radioaktyvių medžiagų gabenimas. Taip pat priimtos
neprivalomos tarptautinės taisyklės. Nenuoseklus šių taisyklių perkėlimas į nacionalinę
teisę rodo, kad praktines vietos problemas, įskaitant padidėjusias išlaidas ir vėlavimą,
sukelia nereikalingas valstybių narių procedūrų sudėtingumas. Tai būtų galima sumažinti
supaprastinus taisykles ir procedūras. Pirminiais skaičiavimais, darbo jėgos išlaidas būtų
galima sumažinti 50 %, ūkio subjektams tenkančias išlaidas – 30 %.

(33 iniciatyvos)
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3 PRIEDAS. Atšauktų dar nepriimtų pasiūlymų sąrašas
Pavadinimas

LT

COM / SEC /
tarpinstitucinis
numeris

Atšaukimo priežastys

Jungtinės Kipro Respublikos
stojimo į Europos Sąjungą
sąlygų adaptavimo akto
pasiūlymas

COM (2004) 189

Susijęs su 2004 m. K. Annano siūlytu Kipro problemos sprendimo ir susijungimo planu. Jei
bus pasiūlytas naujas išsamus problemos sprendimo planas, Komisija turės pateikti naują
adaptavimo akto pasiūlymą, susijusį su nauju problemos sprendimo planu (galbūt 2009 m.). Šis
pasiūlymas paseno.

Tarybos sprendimo, kuriuo
Europos bendrija pasirašo
2001 m. lapkričio 16 d.
Keiptaune bendrai priimtus
Konvenciją dėl tarptautinių
interesų, susijusių su mobiliąja
įranga, ir jos protokolą dėl su
orlaivių įranga susijusių
dalykų, pasiūlymas

SEC(2002)1308/1

Šie pasiūlymai turi būti pakeisti iš dalies pakeistu Tarybos sprendimo, kuriuo Europos bendrija
sudaro 2001 m. lapkričio 16 d. Keiptaune bendrai priimtus Konvenciją dėl tarptautinių
interesų, susijusių su mobiliąja įranga, ir jos protokolą dėl su orlaivių įranga susijusių dalykų,
pasiūlymu (COM(2008) 508 / 2008/0162/CNS). Šie pasiūlymai paseno.

Tarybos sprendimo, kuriuo
Europos bendrija sudaro
2001 m. lapkričio 16 d.
Keiptaune bendrai priimtus
Konvenciją dėl tarptautinių
interesų, susijusių su mobiliąja
įranga, ir jos protokolą dėl su
orlaivių įranga susijusių
dalykų, pasiūlymas

SEC(2002)1308/2
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Tarybos reglamento, iš dalies COM(2003) 558
keičiančio Reglamentą (EB) 2003/0217/CNS
Nr. 1683/95,
nustatantį
vienodą
vizų
formą,
pasiūlymas

Kadangi nuspręsta neintegruoti biometrinių duomenų į vizų įkliją ir kartu atitinkamai iš
dalies pakeistas Reglamentas dėl leidimo gyventi, šis pasiūlymas paseno.

Tarybos
pamatinio COM(2005) 276/2
sprendimo
dėl
bausmių 2005/0128/CNS
sistemos stiprinimo kovojant
su intelektinės nuosavybės
pažeidimais pasiūlymas

2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismui priėmus sprendimą C-176/03, pasiūlymas
pakeistas iš dalies pakeistu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų
priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą pasiūlymu
(COM(2006), 2006 4 26, 2005/0127/COD), žr. rašytinę procedūrą 2006/669. Tarybos
pamatinio sprendimo pasiūlymas paseno.

Tarybos
sprendimo
dėl COM (2005)
317 Dubliuojasi su Priumo konvencija, perkelta į nacionalinę teisę 2008 m. birželio 23 d.
Europos Sąjungos valstybių 2005/0131/CNS
Tarybos priimtu sprendimu dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma
narių
policijos
kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje. Šis pasiūlymas paseno.
bendradarbiavimo gerinimo,
ypač prie vidaus sienų, ir iš
dalies keičiančio Konvenciją
dėl
Šengeno
susitarimo
įgyvendinimo, pasiūlymas
Tarybos
sprendimo
dėl COM(2006) 505
susitarimo
pasikeičiant
laiškais
dėl
Europos
bendrijos ir Mauritanijos
Islamo Respublikos žvejybos
partnerystės susitarimo dėl
žvejybos
Mauritanijos
žvejybos
rajonuose
ir
protokolo,
nustatančio
žvejybos
galimybes
ir

LT

2008 m. liepos 15 d. Taryba priėmė naują susitarimą su Mauritanija – Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 704/2008 dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos
Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir
finansinis įnašas laikotarpiui nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d.,
sudarymo. Šis pasiūlymas paseno.
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finansinį įnašą, taikomo nuo
2006 m. rugpjūčio 1 d. iki
2008 m. liepos 31 d., laikino
taikymo,
sudarymo
pasiūlymas

LT

Tarybos
sprendimo
dėl COM(2003) 783
Hagos konvencijos dėl tam
tikroms teisėms į tarpininko
laikomus
vertybinius
popierius taikytinos teisės
pasirašymo pasiūlymas

Komisija pakeitė požiūrį ir gali numatyti pateikti naują, su esmine teisės normų kolizijos
problema susijusį pasiūlymą, pagrįstą išsamesniu poveikio vertinimu. Taigi šis pasiūlymas
neatitinka paskirties ir paseno.

Tarpinstitucinio susitarimo COM(2005) 59
dėl Europos reguliavimo
agentūrų sistemos projektas

Kovo mėn. priimtame komunikate (COM(2008) 135) Komisija pranešė ketinanti atšaukti
šį pasiūlymą ir išdėstė priemones, kurių numato imtis bendrai sistemai įgyvendinti.
Komisija mano, kad kvietimas dalyvauti tarpinstitucinės darbo grupės veikloje turėtų
padėti agentūroms laikytis bendro požiūrio ir būtų alternatyva tarpinstitucinio pasiūlymo
teikimui. Taigi šis pasiūlymas neatitinka paskirties ir paseno.

Tarybos reglamento dėl COM(2003) 297
bendro kiaulienos rinkos 2003/0104/CNS
organizavimo
pasiūlymas
(kodifikuota redakcija)

Kodifikuojamas aktas buvo panaikintas. Taigi šis pasiūlymas neatitinka paskirties ir
paseno.
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Tarybos
sprendimo, COM(2006) 315
nustatančio
Bendrijos 2006/0104/CNS
gyvūnų tam tikrų ligų
likvidavimo ir monitoringo
kriterijus,
pasiūlymas
(kodifikuota redakcija)

Kodifikuojamas aktas buvo panaikintas. Taigi šis pasiūlymas neatitinka paskirties ir
paseno.

Tarybos reglamento dėl COM(2006) 694
perinti
skirtų
kiaušinių 2006/0231/CNS
ir naminių paukščių jauniklių
gamybos
bei
prekybos
pasiūlymas
(kodifikuota
redakcija)

Kodifikuojamas aktas buvo panaikintas. Taigi šis pasiūlymas neatitinka paskirties ir
paseno.

Rekomendacija Tarybai dėl SEC(2007) 958
ES dalyvavimo tarptautinio
dialogo mokesčių klausimais
darbuose

Peržiūrėjus susitarimo memorandumo projektą, paaiškėjo, kad Tarybai nereikia priimti
pagrindinio akto – Tarybos sprendimo, kuriuo Komisijai suteikiami derybų dėl Bendrijos
dalyvavimo tarptautinio dialogo mokesčių klausimais darbuose įgaliojimai. Taigi
rekomendacija paseno.

Tarybos reglamento dėl COM(2005) 398
pusiausvyros mechanizmo,
taikomo importui iš tam tikrų
Europos bendrijos narėmis
nesančių šalių, pasiūlymas

Šis reglamento projektas pateiktas siekiant spręsti dvigubų kainų sistemos problemą, ypač
atsižvelgiant į kai kurių šalių derybas dėl prisijungimo prie PPO. Komisija pritarė
dvišalėms arba daugiašalėms derybas ir mano, kad nebereikia priimti teisės akto. Taigi šis
pasiūlymas paseno.

Tarybos
direktyvos
dėl COM(2002) 130
didelio aktyvumo uždarųjų
radioaktyviųjų
šaltinių
kontrolės pasiūlymas

Euratomo sutarties 31 ir 41 straipsniuose nustatyta priemonių priėmimo tvarka pirmiausia
Komisija pateikia pasiūlymo projektą, kuris po to siunčiamas komentuoti Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Tuo vadovaudamasi Komisija pateikė
peržiūrėtą pasiūlymą – dokumentą COM(2003) 18. Taigi šis pasiūlymas neatitinka
paskirties ir paseno.
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Europos
Parlamento
ir COM(2003) 155/2
Tarybos
direktyvos
dėl 2003/0056/COD
krovinių
gabenimo
įvairiarūšiu
transportu
pasiūlymas

Komisija mano, kad nebereikia priimti teisės akto. CEN jau parengė pirminius standartus ir
baigs darbą Komisijos pavedimu. Kol toks pavedimas CEN neduotas, reikia apsvarstyti, ar
turėtų būti leidžiama 45 pėdų ISO konteinerius gabenti ne tik šalies viduje, kaip dabar, bet
ir iš vienos šalies į kitą. Komisija šiuo tikslu atlieka studiją. Be to, atliekami moksliniai
tyrimai, susiję su optimaliomis įvairiarūšio transporto, kuriuo gabenami kroviniai, dydžio,
stiprumo, komunikacinėmis ir saugumo savybėmis. Taigi šis pasiūlymas paseno.

Tarybos reglamento, iš dalies COM(2003) 370
keičiančio
Reglamentą
(Euratomas) Nr. 2587/1999,
apibūdinantį
investicinius
projektus, apie kuriuos reikia
pranešti Komisijai pagal
Europos atominės energijos
bendrijos steigimo sutarties
41 straipsnį, pasiūlymas

Šis pasiūlymas paseno, nes nuo jo pateikimo praėjo daug laiko.

Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento dėl kompensacijos,
kai nevykdomi krovinių vežimo
geležinkeliais paslaugoms
taikomi sutartiniai kokybės
reikalavimai, pasiūlymas

Atsižvelgdama į tai, kad tiek teisės aktų leidėjas, tiek sektoriaus atstovai prieštaravo su sutartiniais
santykiais susijusioms šio pasiūlymo nuostatoms, šį rugsėjį priimtame komunikate (COM(2008)
536) Komisija pranešė ketinanti atšaukti pasiūlymą. Komisija mano, kad pasiūlymo tikslai gali būti
įgyvendinti remiantis dabartinėmis iniciatyvomis, kuriomis skatinamas konkurencingumas ir
kuriomis užtikrinami aukštos kokybės krovinių vežimo geležinkeliais infrastruktūra ir pagalbinės
paslaugos. Pastaruoju klausimu 2008 m. lapkričio mėn. Komisija ketina pateikti naują teisės akto
pasiūlymą. Taigi šis pasiūlymas paseno.

COM(2004) 144
2004/0050/COD
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Tarybos
sprendimo
dėl COM(2006) 709
Bendrijos pozicijos Energijos
bendrijos Ministrų taryboje dėl
tam tikrų su Energijos bendrijos
biudžetu susijusių procedūrinių
klausimų, dėl šalių priėmimo
stebėtojų teisėmis procedūrinių
taisyklių ir Energijos bendrijos
stebėtojų teisių ir pareigų bei
dėl
Moldovos,
Ukrainos,
Norvegijos
ir
Turkijos
priėmimo į Energijos bendriją
stebėtojų teisėmis pasiūlymas

Kadangi susijusios šalys šioje Taryboje dalyvauja stebėtojų teisėmis, šis pasiūlymas prarado
aktualumą ir paseno.

Tarybos
reglamento
dėl COM(2007) 108
Euratomo tiekimo agentūrai 2007/0042/CNS
taikomo Finansinio reglamento
pasiūlymas

Komisija pakeitė požiūrį ir nuo šiol šiame pasiūlyme iškeltus klausimu spręs, įtraukdama į šiuo
metu peržiūrimą bendrąjį finansinį reglamentą ad hoc nuostatas. Tai padės išvengti dėl nedidelio
biudžeto pradėti sudėtingą teisinę procedūrą ir atskirų sričių finansinių reglamentų daugėjimo.
Taigi šis pasiūlymas paseno.

(20 iniciatyvų)
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