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I lisa – Kavandatud algatused1
2013.–2014. aastaks kavandatud algatused
* tähendab, et komisjon kohustub asjaomase algatuse esitama 2013. aasta jooksul
Pealkiri

Nr

Algatuse liik2

Eesmärkide kirjeldus

Muu kui seadusandlik

Komisjon esitab iga-aastase majanduskasvu analüüsi koos teatisega, mis on põhipanus
Euroopa Ülemkogu kevadise kohtumise arutelusse. Analüüs sisaldab nii ülevaadet,
aruannet edusammude kohta, kui ka tulevikku suunatud osa, milles esitatakse strateegilised
tegevussuunised kõikidele liikmesriikidele horisontaalselt. (2013. aasta 4. kvartal)

Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas
1.

Iga-aastane majanduskasvu analüüs*

2.

Tegelemine
riskidega*

3.

Näitajate ja võrdlusaluste väljaandmise ühine raamistik,
eelkõige nende haldamiseks ja arvutamiseks

Seadusandlik

Peaeesmärk on parandada näitajate ja võrdlusaluste koostamise ja kasutamise ühtsust, mis
suurendab turu usaldust ja tõhusust ning parandab investorite kaitset.

4.

Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi
läbivaatamine

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (kolme Euroopa järelevalveasutuse ja Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu) asutamise määrustega nõutakse, et komisjon teostaks
muudatusettepanekute esitamiseks 2013. aastal süvauuringu.

5.

Pikaajalise rahastamise pakkumine meetmete abil,
millega tagatakse finantseerimisasutuste, finantsturgude
ja -vahendite tõhusus

Seadusandlik

Komisjoni poolt aasta lõpus vastu võetava rohelise raamatu ja sellele järgneva arutelu järel
teeb komisjon ettepaneku poliitikameetmeteks, millega parandada Euroopas pikaajalise
rahastamise tingimusi. Mõned meetmed võivad tuleneda teistest ettepanekutest (nt VI
eurofond).

1
2

varipangandusega

seotud

süsteemsete Seadusandlik

2012. aasta märtsi rohelise raamatu ja finantsstabiilsuse nõukogu koordineeritud
rahvusvahelise töö järel tegeleb komisjon süsteemsete probleemidega, mis on seotud
varipanganduse üksuste ja praktikaga, nt rahaturufondid, väärtpaberistamine ja sellised
tegevused nagu väärtpaberite laenuks andmine ja repolepingud, mida teostavad igat liiki
finantsasutused. (2013. aasta 3. kvartal)

Üksikute algatuste tegevuskavad on kättesaadavad aadressil : http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm
Mõjuhindamise protsessi tulemuse selgumise järel võib algatuse liik muutuda.

2

Nr

Pealkiri

Algatuse liik2

Eesmärkide kirjeldus

6.

Ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvad fondid ja
ELi majandusjuhtimine

Muu kui seadusandlik

Teatises analüüsitakse, kuidas aitavad ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvad fondid
kaasa ELi majandusjuhtimisele, nende rolli majanduskasvu elavdamisel ja pädeva
makromajandusraamistiku tähtsust vahendite tõhusal kasutamisel. Teatises uuritakse
ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide ja majandusjuhtimise menetluste
omavahelisi seoseid ning selgitatakse makromajandusliku tingimuslikkuse rakendamist.

7.

Ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide
2014.–2020. aasta riigipõhised läbirääkimisvolitused

Muu kui seadusandlik

Partnerlepingute vastuvõtmise seisukohast kujundavad kõnealused dokumendid
liikmesriikide järgmise seitsme aasta avaliku sektori investeeringute prioriteete.

8.

Ühiste investeerimisfondide / VI eurofondi raamistiku
reformimine (keskendudes pikaajalistele
investeeringutele, toote-eeskirjadele ja
depositooriumidele)

Seadusandlik

Varipanganduse alase hiljutise rahvusvahelise töö raames tuvastati investeerimisfondide
puhul teatavad puudused, mis nõuavad lähemat uurimist (näiteks rahaturufondid ning
väärtpaberite laenuks andmine ning müügi- ja tagasiostulepingute (repode) kasutamine).
Selle algatuse raames tegeletakse mitme probleemiga, mis seonduvad eurofondide
süsteemsete riskide, tõhususe, konkurentsivõime ja turu integreerimisega, et säilitada nende
atraktiivsus. See aitab kaasa finantsstabiilsuse säilitamisele ja pikaajalise investeerimise
kultuuri edendamisele Euroopas, elavdades nii majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Seadusandlik

Üldise grupierandi määrusega sätestati sobivaimad tingimused teatamiskohustusest
vabastatud riigiabi kooskõlastamiseks siseturuga. See vähendab liikmesriikide
ametiasutuste halduskoormust. (2013. aasta 4. kvartal)

10. Tähtsamate sektorite riigiabi ajakohastamine

Muu kui seadusandlik

Järgnevates teadusuuringuteks, arendustegevuseks ja innovatsiooniks antava abi suunistes
sätestatud abi vastavuse kriteeriumide läbivaatamine: abi riskikapitalile, regionaalabi,
keskkonnaabi, tööstusvaldkonna päästmis- ja restruktureerimisabi ning abi lennujaamadele
ja lennuettevõtjatele. Läbivaatamise eesmärk on toetada ELi majanduskasvu strateegiat
komisjonipoolse kontrolli paremal suunamisel ja komisjoni otsuste kiiremal vastuvõtmisel.

11. Tehnosiirde grupierandi määruse ja suuniste
läbivaatamine

Muu kui seadusandlik

Eesmärk on parandada tootmistehnoloogia litsentseerimise raamtingimusi, elavdades
sellega innovatsiooni ja majanduskasvu, tagades samas tõhusa konkurentsi.

12. Energiatehnoloogiad ja innovatsioon tulevases Euroopa
energiapoliitikas

Muu kui seadusandlik

Edendada energia 2050. aasta tegevuskava kohast energiatehnoloogiate arendamist,
edendada ELi tasandi energiavaldkonna uuringute, tutvustamise ja turuleviimise meetmeid
ning kaotada energiainnovatsiooni turuleviimise turu-, regulatiiv- ja käitumuslikud tõkked
(Euroopa aruka energeetika III programmi raames).

Konkurentsivõime tugevdamine
9.

Riigiabi ajakohastamine: üldine grupierandi määrus
(800/2008)*
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13. Tööstustoodangu siseturu reformimine*

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

Eesmärk on parandada tööstustoodangu siseturgu käsitlevate õigusaktide kvaliteeti ja
tõhusust. Algatuse eesmärk on kaotada allesjäänud kaubandustõkked, eelkõige suure
kasvupotentsiaaliga toodangu puhul, tagada suurem järjepidevus õigusaktide kohaldamisel
ning lihtsustada nende haldamist ja rakendamist. (2013. aasta 3. kvartal)

14. Standardimisalase õigustiku läbivaatamine

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

Algatus koosneb kahest osast:
1) strateegiliste prioriteetide ja konkreetsete volituste kindlaksmääramise algatus, et toetada
ELi rahvusvahelise konkurentsivõime, innovatsiooni, digitaalse koostalitlusvõime ja
tehnoloogia arendamise poliitikat;
2) 2013. aastal käivitatakse sõltumatu läbivaatamine, et hinnata edusamme strateegiliste
eesmärkide täitmisel ja Euroopa standardimissüsteemide praegust valitsemistava.

15. Riigihangete valdkonna e-arvete algatus*

Seadusandlik

Algatusega lõpetataks siseturu killustatus, edendades avalikus sektoris ettevõtjate ja
valitsemissektori vahelise e-arvelduse kasutamist ning tõhustades liikmesriikide earvelduse süsteemide koostalitlusvõimet. Arvete esitamisega seonduvate menetluste
automatiseerimist edendades aidataks vähendada ettevõtjate tegevuskulusid ja avaliku
sektori asutuste riigihankekulusid (2013. aasta 2. kvartal).

16. Kaitse valdkonna laiaulatuslik strateegia

Muu kui seadusandlik

Strateegias määratletakse Euroopa kaitsevaldkonna konkurentsivõime ja tõhususe
edendamise võimalused, kasutades selleks järjepidevalt ja integreeritult ELi
poliitikavaldkondi, millel on mõju kaitsele.

17. Teadusuuringute ja innovatsiooni alase partnerluse
tugevdamise ettepanekud algatuse Horisont 2020 osana*

Seadusandlik

Tähtsamatesse tööstusvaldkondadesse ja ülemaailmsesse arenguabisse investeerimise
elavdamine ja nendes tehtavate jõupingutuste ühendamine, uuendades ja luues avaliku ja
erasektori partnerlusi. Nende partnerlustega suunatakse olulises ulatuses erasektori
investeeringuid põhilistesse tööstusvaldkondadesse, nagu ravimid, energeetika, transport,
lennundus, elektroonika, lennuliikluse juhtimine ja bioressursipõhised tooted. Algatus
hõlmab ka avaliku ja erasektori partnerlusi liikmesriikide teadusuuringute programmide
ühiseks rakendamiseks, et edendada tööstuse konkurentsivõimet, toetades teadusuuringute
ja arendusega tegelevaid VKEsid, tipptasemel metroloogiat ning IKT-põhiseid tooteid ja
teenuseid vanuritele. Teise algatuse raames võideldakse Sahara-taguses Aafrikas vaesusega
seotud haigustega. (2013. aasta 3. kvartal)

18. Ettevõtluse lihtsustamine standarditud
käibemaksudeklaratsiooni abil*

Seadusandlik

Eesmärk on teha standarditud käibemaksudeklaratsioon kättesaadavaks kõigis ELi keeltes,
et ettevõtjad saaksid seda soovi korral kasutada kõikjal ELis. Standarditud
käibemaksudeklaratsioon kujutab endast käibemaksu tulevikustrateegia ja parema
õigusloome tegevuskava põhilist raskuskeset, kuna see aitab vähendada ettevõtjate
koormust ja tõhustada digitaalset ühtset turgu. (2013. aasta 3. kvartal)
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19. Käibemaksusüsteemi tõhustamine määrade struktuuri
läbivaatamise teel

Seadusandlik

Eesmärk on vähendatud määrade ulatus ümber vaadata, et suurendada käibemaksusüsteemi
tõhusust.

20. Juurdepääs reguleeritud kutsealadele

Muu kui seadusandlik

Analüüsida liikmesriikides toimunud hiljutisi arenguid reguleeritud kutsealade valdkonnas
ja koostada metoodika kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi ajakohastamise
ettepanekus ette nähtud vastastikuse hindamise lihtsustamiseks. Ettepanekuga ette nähtud
vastastikuse hindamise puhul keskendutakse piirangutele (kvalifikatsioonidele ja
reserveeritud tegevusele).

21. Võitlus ärisaladuste omastamisega

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

Algatuse eesmärk on pakkuda tõhusat kaitset ärisaladuste varguse eest, mis võib muidu
märkimisväärselt takistada nende innovatiivsete ettevõtjate tegevust, kes tuginevad
partneritega sõlmitavate litsentsimislepingute abil oma äritegevuse laiendamisel
ärisaladustele, võttes eelkõige arvesse muudes õigussüsteemides pakutavat kaitset ning
ühtlustades olemasolevad ärisaladuste kaitset käsitlevad eeskirjad.

22. Pangateenuseid käsitlev algatus*

Muu kui seadusandlik
/ seadusandlik

Algatuse eesmärk on suurendada pangakontodega seonduvate tasude läbipaistvust ja
võrreldavust ning muuta pangakontode vahetamine klientidele lihtsamaks. (2013. aasta 1.
kvartal)

23. Lairibataristu juurutamise kulude vähendamine*

Seadusandlik

Määruse eelnõu eesmärk on märkimisväärselt vähendada terves ELis kiirete lairibavõrkude
juurutamise kulu. See soodustaks investeeringuid vastavalt digitaalse tegevuskava kiire
internetiühenduse
eesmärkidele.
Määruses
sätestataks
peamiselt
telekommunikatsiooniettevõtjate ja muude teenusepakkujate suhtes vahetult kohaldatavad
õigused ja kohustused. (2013. aasta 1. kvartal)

24. Tegevuskava „Traadita side ühendatud Euroopa nimel”

Muu kui seadusandlik

Teatise eesmärk on kehtestada poliitiline tegevuskava, mis oleks paaril järgneval aastal ELi
ees seisvate ülesannete kõrgusel seoses traadita teenuste dünaamilise turuarenguga ja nende
kasutusaktiivsuse hüppelise kasvuga.
Poliitiliste eesmärkide hulgas on traadita lairibavõrkude juurutamise kiirendamine, spektri
ühiskasutuse soodustamine, ELi traadita side alaste teadus- ja arendustegevustulemuste
kasutamine ja üldine spektri ulatuslikum ühtlustamine.

25. Rohelise raamatu järelmeetmed: kaardi-, interneti- ja
mobiilimaksete integreeritud Euroopa turu suunas

Seadusandlik

Ehkki jaekaubanduses kujutavad kaardi-, interneti- ja mobiilimaksed endast suurima
kasvupotentsiaaliga makseviise, on turg liikmesriigiti märkimisväärselt killustunud.
Rohelise raamatu järelmeetmete raames tegeletakse selle valdkonna turu integreerimise
peamiste takistustega. (2013. aasta 2. kvartal)

Tuleviku võrgustike ehitamine täna
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26. Ühtse Euroopa taeva pakett – Ühtne taevas II pluss

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

Selle paketiga (teatis, ühtse Euroopa taeva määrus, Euroopa Lennundusohutusameti
määrus) püütakse lahendada mitut probleemi, mis jäid lahendamata ühtse Euroopa taeva
väljatöötamisel. Probleemiks on eelkõige lennujuhtimisteenuste pakkumise toimimine ja
vajadus täpsustada ELi tasandi institutsioonilist maastikku tagamaks, et eri
organisatsioonide rollid ja vastutusvaldkonnad toetaksid üksteist, mitte ei kattuks.

27. Meretranspordi ühtse turu sinine vöönd

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

ELi-sisese meretranspordi halduskoormuse vähendamine tasemele, mis oleks võrreldav
teiste transpordiliikide omaga, vältides mitmekordset kontrolli, sealhulgas tollikontrolli.
Seda toetatakse kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga, mis võimaldab
usaldusväärselt ja piisava kindlusega jälgida laevade ja kaupade liikumist ühtse turu piires
toimiva meretranspordi puhul.

28. Raamistik edaspidise ELi sadamapoliitika kohta koos
seadusandliku ettepanekuga

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

Sadamateenuste tõhususe ja üldise kvaliteedi edendamine, käsitledes liikmesriikide
kohustusi seoses sadamate ja sisemaaühenduste nõuetekohase planeerimisega, riiklikest
vahenditest rahastamisega ja sadamatasude läbipaistvusega, haldusmenetluste
lihtsustamisega sadamates ja sadamas teenuste osutamise piirangute läbivaatamisega.

29. Maanteetranspordi ühtne turg - juurdepääs
maanteeveoturule ja juurdepääs autoveoettevõtja
tegevusalale

Seadusandlik

Algatusega parandatakse maanteekaubaveo majanduslikku ja keskkondlikku tõhusust,
lõdvendades selleks veelgi kabotaažipiiranguid. Nii kehtestatakse võrdsemad tingimused,
sealhulgas sätted vastuvõtva riigi sotsiaalnõuete kohaldamise kohta autojuhtide pikaajalise
riigisviibimise korral ja ühetaolisemat jõustamist käsitlevad sätted.

30. Sotsiaalinvesteeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse
nimel – sealhulgas 2014.–2020. aasta ESFi rakendamine

Muu kui seadusandlik

Anda suuniseid sotsiaalkaitsesüsteemide tõhususe, tulemuslikkuse ja pädevuse
suurendamiseks, aktiveerimise ja suutlikkus arendamise poliitika parandamine, sotsiaalne
kaasatus ja piisavad toimetulekuvahendid. Teatisega aidatakse kaasa strateegia „Euroopa
2020” / Euroopa poolaasta rakendamisele, toetatakse riiklikesse reformikavadesse tehtavate
sotsiaalinvesteeringute kujundamist ja toetatakse liikmesriike ELi vahendite, eelkõige ESFi
parimal kasutamisel.

31. Romade integreerimine

Pehme õigus

Komisjoni soovituse eesmärk oli tõhustada liikmesriikide romade integreerimise
strateegiate rakendamist, tuginedes geograafilist tasakaalu ja ELi romade mitmekülgset
olukorda esindavate liikmesriikide pilootrühma tööle, ning selgitada välja romade
integreerimise hea tava ja tõhusad lähenemisviisid.

32. Tõhusad tööandjapensionide kogumisasutused

Seadusandlik

Direktiivi läbivaatamine on vajalik, et tagada asjakohased struktuurid pensionide
rahastamiseks.

Majanduskasv tööhõive nimel: kaasatus ja oskused
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33. Riiklike tööhõiveametite kaasajastamine

Seadusandlik

Pakett hõlmab kõiki EURESe reformi elemente, sealhulgas Euroopa tööhõivetagatise
juurutamist, samuti luuakse selle alusel ametlik Euroopa riiklike tööhõiveametite võrgustik,
et aidata kaasa Euroopa tööjõu liikuvuse tegevuskava arendamisele ja rakendamisele,
millega kaasajastatakse ja tugevdatakse riiklikke tööhõiveameteid, aitamaks kaasa tööturu
teisenemisele.

34. Kõrghariduse rahvusvahelistumine

Muu kui seadusandlik

Eurooplased peavad valmistuma üha enam globaliseeruvaks, avatud ja konkurentsipõhiseks
tööturuks. Euroopa ülikoolid on avatud tihenevale ülemaailmsele konkurentsile talentide
meelitamisel ja teadmiste vahetamisel. Teatisega vaadatakse läbi erinevad
poliitikavaldkonnad ja programmid, millega on võimalik neid toetada jõupingutustes
muutuda rahvusvahelisemaks.

35. Mitteametliku töötamisega võitlemise Euroopa platvorm

Seadusandlik

Otsuse eelnõuga luuakse tööinspektsioonide ja teiste täitevasutuste Euroopa platvorm. Selle
eesmärk on ühtsem lähenemisviis, hõlmates kõiki tähtsamaid valdkondi, mida mitteametlik
töötamine mõjutab, ning toetades tõhusamat võitlust mitteametliku töötamisega,
parandades koostööd, jagades parimat tava ja sõnastades ühised põhimõtted.

36. ELi mahepõllumajandusliku tootmise poliitilise ja
õigusliku raamistiku läbivaatamine

Seadusandlik

Mahepõllumajandusliku tootmise praeguse poliitilise raamistiku (määrus 834/2007 ja teatis
KOM(2004) 415) eesmärgid on:
- luua põllumajanduse vallas säästlik majandamissüsteem ning
- toota kõrgkvaliteetseid ja laia sortimendiga tooteid, mis vastaksid tarbijate nõudmisele
tootmisprotsessi järele, millega ei kahjustata keskkonda, tervist ega loomade heaolu.
Läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas need eesmärgid on endiselt asjakohased ja
ühilduvad mahepõllumajandusliku tootmise tulevase arenguga.

37. Kliimamuutustega kohanemise ELi strateegia

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

Anda tõhus panus Euroopa kliimamuutustele vastupidavamaks muutmisse. See tähendab
ELi, selle liikmesriikide ja piirkondade kliimamuutuste negatiivsele mõjule reageerimise
valmisoleku ja suutlikkuse parandamist.

38. Uus kliima- ja energiaraamistik 2030. aastani

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

- 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heidete 80–95 % (võrreldes 1990. aastaga)
vähendamise eesmärgi täitmine.
- Pikaajalise konkurentsivõime, tarnekindluse ja jätkusuutlikkuse edendamine.
- Investeeringute pikaajalise perspektiivi (2030. aastani) määratlemine.

Euroopa vahendite kasutamine parimal võimalikul viisil
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39. Õhusaaste teemastrateegia ja seonduvate õigusaktide
läbivaatamine

Seadusandlik

Algatuse raames hinnatakse praeguse õhusaaste ja –kvaliteedi poliitika rakendamist ja
saavutusi ning esitatakse vajadusel õigusaktide ettepanekud teatavate õhusaasteainete
siseriiklikke ülemmäärasid käsitleva direktiivi ja muude õhukvaliteedialaste õigusaktide
muutmiseks, et inimtervist ja looduskeskkonda tõhusamalt kaitsta õhusaaste mõju eest,
aidates samas kaasa strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele.

40. Jäätmepoliitika ja valdkonna õigusaktide läbivaatamine

Seadusandlik

Algatuse raames vaadatakse läbi ELi jäätmevaldkonna õigusaktide põhieesmärgid
(jäätmete raamdirektiivi, prügiladirektiivi ja pakendidirektiivi läbivaatamisklauslite
kohaselt), samuti toimub jäätmevoogude direktiivide järelhindamine, sealhulgas
võimalused, kuidas suurendada nendevahelist ühtsust.

41. Kliima ja energia keskkondlik hindamisraamistik, et
tagada mittekonventsionaalsete süsivesinike ohutu ja
turvaline ammutamine

Seadusandlik ja muu
kui seadusandlik

Algatuse raames uuritakse kehtivate ELi õigusaktide taustal, millised võimalusi on
energiaallikate mitmekesistamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks, muu hulgas
ebatraditsioonilise gaasi tootmise kaudu. Raamistiku eesmärgiks on võrdsed tingimused
terves ELis, selgus ja prognoositavus nii turuosaliste kui ka kodanike seisukohast, muu
hulgas uurimisprojektide puhul, kasvuhoonegaaside heidete täielik kaalumine ning kliimaja keskkonnaohtude haldamine kooskõlas üldsuse ootustega.

42. Tuumakindlustus ja -vastutus

Seadusandlik

Tuumaõnnetuse korral ohvritele kannatuste tõhusam hüvitamine ning investoritele
siseturu/võrdsete tingimuste loomine.

43. Tulirelvade alane algatus: tulirelvadega seonduva
kuritegevuse vähendamine Euroopas

Muu kui seadusandlik

Kuritegelikud võrgustikud ja üksitegutsevad kurjategijad kasutavad ebaseaduslikke
tulirelvi. Ka seaduslikke tulirelvi kasutatakse ebaseaduslikult. Teatise eesmärgiks on
kaardistada probleemi olemus/ulatus ja praegused meetmed, sealhulgas välismõõde;
uued/intensiivsemad ELi meetmed (nt Europoli suurem roll, rahastamine); õiguskaitse
poliitikasuunised, pidades silmas tulirelvadirektiivi 91/477 läbivaatamist 2015. aastal,
sealhulgas võimalik kriminaalkaristusi käsitlev direktiiv, mis põhineb ELi toimimise
lepingu artikli 83 lõikel 1.

44. Raamistik haldusmeetmete võtmiseks ELis terroristlikus
tegevuses kahtlustatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute
rahaliste vahendite, finantsvarade ja majanduslike tulude
külmutamiseks (ELi toimimise lepingu artikkel 75)

Seadusandlik

ELi õigusraamistik terroristlikus tegevuses kahtlustatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute
rahaliste vahendite, finantsvarade ja majanduslike tulude külmutamiseks hõlmab üksnes
terroriste, kes kujutavad endast rahvusvahelist ülemaailmset ohtu. Praegu puudub aga
vastav raamistik vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala eesmärkide saavutamiseks.
Algatuse eesmärk on kasutada Lissaboni lepingust tulenevat uut õiguslikku alust, et luua
sidus ja tõhus õigusraamistik haldusmeetmete võtmiseks selliste füüsiliste ja juriidiliste
isikute rahaliste vahendite, finantsvarade ja majanduslike tulude külmutamiseks.

Ohutu ja turvaline Euroopa
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Nr

Pealkiri

Algatuse liik2

Eesmärkide kirjeldus

45. Haavatavate isikute kategooriasse kuuluvate
kahtlustatavate või süüdistatavate isikute suhtes
kriminaalmenetluses kohaldatavad spetsiaalsed
kaitsemeetmed

Seadusandlik

Direktiiv selle tagamiseks, et kogu ELis pööratakse kriminaalmenetluses erilist tähelepanu
kahtlustatavatele või süüdistatavatele isikutele, kes ei saa aru või ei suuda jälgida
menetluste sisu või tähendust näiteks oma vanuse, vaimse või füüsilise seisundi tõttu.

46. Liikmesriikides kohtu- ja kohtuväliste dokumentide
kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades

Seadusandlik

Määruse nr 1393/2007 läbivaatamisel pööratakse eritähelepanu edastavate ja vastuvõtvate
asutuste tõhusale toimimisele ning keskendutakse kättetoimetamistaotluse täitmise
praktilisele rakendamisele. See võib hõlmata ühtsete miinimumstandardite kehtestamist.

47. 2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta:
edusammud ELi kodanike õigusi piiravate takistuste
kõrvaldamisel*

Muu kui seadusandlik

Aruanne alates 2010. aasta kodakondsusaruandest tehtud edusammude kohta ja määratleda
edasised meetmed selleks, et viia lõpule takistuste kõrvaldamine, et ELi kodanikud saaks
oma aluslepingust tulenevaid õigusi kasutada. Tegu on Euroopa kodanike aasta ühe
tulemusnäitajaga. (2013. aasta 2. kvartal)

48. ELi finantshuvide kaitseks Euroopa Prokuratuuri
loomine*

Seadusandlik

Algatusega kavatsetakse sätestada raamistik ja tingimused Euroopa Prokuratuuri
asutamiseks, mille ülesanne on kaitsta liidu finantshuve. Sellega kaasnevad Eurojusti
reformimise ja ELi finantshuvide kaitse ettepanekud. (2013. aasta 2. kvartal)

49. Võitlemine rahapesuga

Seadusandlik

„Eurokuriteona” kvalifitseeruvat rahapesu käsitatakse kuriteona kõigis ELi liikmesriikides.
ELi liikmesriigid määratlevad rahapesu aga erinevalt, samuti kohaldavad nad erinevaid
karistusi. Kuna see takistab piiriülest uurimist ja politseikoostööd, tuleb rahapesu kuriteo
määratlus ELi tasandil ühtlustada.

50. Võitlemine sigarettide salakaubaveoga

Muu kui seadusandlik

Võttes arvesse riikide eelarvetesse laekumata tulusid ja sigarettide salakaubaveo rolli
organiseeritud kuritegevuse väljundina, tehakse strateegiaga ettepanek ELi tasandi
ulatuslikuks lähenemisviisiks sigarettide salakaubaveole. Paremini koordineeritud ja
suunatum tegevus hõlmaks teabevahetust, standardite kehtestamist ja rahvusvahelist
koostööd.

51. ELi viisapoliitika läbivaatamine seaduslike reisijate elu
lihtsustamiseks

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

Alates ühenduse viisaeeskirjade jõustumisest on sellega ühtlustatud viisade väljastamise
eeskirju ja tingimusi ning tõhustatud kõnealuste ühiseeskirjade ühtlustatud kohaldamist.
Tuginedes viisaeeskirjade rakendamise hindamisaruandele, kavatseb komisjon esitada
muudatusettepanekud nende parandamiseks. Sellega tagatakse, et ELi viisapoliitikaga
edendatakse majanduskasvu ja kultuurivahetust, soodustades seaduslike reisijate, nt
ettevõtjate, turistide, üliõpilaste ja noorte reisimist ELi, tagades seejuures kõrgetasemelise
julgeoleku ELi seisukohast.

52. Veterinaarravimid

Seadusandlik

Veterinaarravimite ja nende kasutamise teatavate aspektide uus raamistik, et luua ELis
võrdsed tingimused ja vähendada halduskoormust.
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Nr

Pealkiri

53. Kloonimistehnika kasutamine toidutootmises

Algatuse liik2

Seadusandlik ja muu
kui seadusandlik

Eesmärkide kirjeldus

Jätk komisjoni aruandele loomade kloonimise kohta toiduainete tootmiseks siseturu eduka
toimimise kontekstis.

Euroopa ülemaailmne panus
54. ELi seisukoha sõnastamine 2015. aasta järgse arengukava Muu kui seadusandlik
kohta

Aastatuhande arengueesmärkide, Rio+20 järelmeetmete ja jätkusuutlike arengueesmärkide
protsessi ühendatud strateegia järgimise osana püütakse teatises jõuda kokkuleppele
ambitsioonikas 2015. aasta järgses ülemaailmses arenguraamistikus, pannes suurt rõhku
jagatud vastutusele.

55. ELi seisukoha sõnastamine Rio + 20 järelmeetmete,
sealhulgas jätkusuutlike arengueesmärkide arendamise
kohta

Muu kui seadusandlik

Aastatuhande arengueesmärkide, Rio+20 järelmeetmete ja jätkusuutlike arengueesmärkide
protsessi ühendatud strateegia järgimise protsessi osana sõnastatakse ELi järelmeetmed
Rio+20-le, sealhulgas jätkusuutlikud arengueesmärgid.

56. Laienemispakett 2013

Muu kui seadusandlik

Nõukogu on palunud komisjonil esitada regulaarsed aruandeid kanditaatriikide ja
võimalike kandidaatriikide kohta. Komisjoni strateegiadokument võimaldab Euroopa
Ülemkogul määratleda iga aasta lõpus laienemise peamised strateegilised suunad.

57. Asjaomaste partneritega sõlmitavate ulatuslike
Läbirääkimisjuhised
kaubandus- ja investeerimislepingute läbirääkimisjuhised

,Peamiseks poliitiliseks eesmärgiks on kasutada ära rakendamata potentsiaal ja luua uusi
ettevõtlusvõimalusi eelkõige sektorites, mille töökohtade loomise ja majanduskasvu
elavdamise potentsiaal on suurim, eeldades, et majanduskasvu ja tööhõive kõrgetasemelise
töörühma lõpparuandes ning käimasolevate analüüside põhjal soovitatakse alustada
läbirääkimisi selliste lepingute sõlmimiseks. Eesmärk on anda ka tugev signaal, et maailma
kaks suuremat majandust pühenduvad jätkuvalt avatud turule.

58. Terviklik lähenemisviis kriisiohjele väljaspool ELi

Keerukate väliskriiside lahendamisel osalemise pagas on Euroopa Liidul suurem kui ühelgi
teisel rahvusvahelisel organisatsioonil, tema käsutuses on unikaalne vahendite komplekt.
Neid vahendeid tuleb kasutada kooskõlastatult ja tihedas koostöös liikmesriikidega terves
kriisitsüklis, alustades kriisiennetuse ja lõpetades taastamistöödega.

Muu kui seadusandlik
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II lisa: Lihtsustamise ja regulatiivse koormuse vähendamise algatused
N
r

Pealkiri

Algatuse liik

Algatuse lihtsustamise ja regulatiivse
koormuse vähendamisega seonduvad
aspektid

Lihtsustamisest või regulatiivse
koormuse vähendamisest kasu saav
sidusrühm

Vastuvõt
mise aeg

Konkurents
1.

Ühinemiste ELi-poolse kontrolli
htsustamine

Muu kui seadusandlik Bürokraatia vähendamine ühinevate ettevõtjate Ühinemistest teatavad ettevõtjad, kes 2013
seisukohast, lihtsustades ühinemistest teatamist soovivad saada ühinemisele komisjoni
ja käsitledes lihtsamaid ühinemisi lihtsustatud heakskiitu.
korras.

Digitaalarengu tegevuskava
2.

Lairibataristu juurutamise kulude
vähendamine

Seadusandlik

EP ja nõukogu määruse ettepanek, et
märkimisväärselt vähendada ehituskulusid ja
tarbetust halduskoormusest tulenevaid kulusid,
innustades seeläbi juurutamist.

Määrus hõlmaks riiklike ja kohalike 2013
ametiasutuste
ning
telekommunikatsiooniettevõtjate
ja
muude teenusepakkujate (nt vee, energia,
raudtee) puhul kohaldatavaid õigusi ja
kohustusi.

Seadusandlik

Ettepaneku eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada Kõik ettevõtjad, keda toiduahelas 2013
olemasolevat õigusraamistikku, et suurendada läbiviidavad kontrollid puudutavad.
liikmesriikide läbiviidavate toiduahela ametlike
kontrollide tõhusust, minimeerides ühtlasi
ettevõtjate
koormust.
Tõhusam
kontrolliressursside kasutamine aitab vältida
kriise, piirates samas nõuetele vastavate
ettevõtjate kulusid ja tagades võrdsed
tingimused.

Tervise- ja tarbijaküsimused
3.

Ametlikku kontrolli käsitlev uus määrus
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N
r

Pealkiri

Algatuse liik

Algatuse lihtsustamise ja regulatiivse
koormuse vähendamisega seonduvad
aspektid

Lihtsustamisest või regulatiivse
koormuse vähendamisest kasu saav
sidusrühm

Vastuvõt
mise aeg

4.

Taimede paljundusmaterjali käsitlev uus
määrus

Seadusandlik

Algatuse eesmärk on edendada innovatsiooni Mikroettevõtjad,
kelle
suhtes 2013
ning sellega soovitakse vähendada üldist kohaldatakse
taimede
halduskoormust
ja
lisada
paindlikkust paljundusmaterjaliga seonduvaid eeskirju.
õigusraamistikku,
pidades
silmas
globaliseerumist,
spetsialiseerumist
ja
põllumajandusliku tooraine uute kasutusviiside
väljaarendamist
koos
ühiskonna
ootuste
muutustega põllumajanduse ja looduskeskkonna
vastastikuse mõju suhtes. Sellega ajakohastatakse
ja lihtsustatakse õigusakte, asendades kaksteist
seemneid ja paljundusmaterjali käsitlevat
direktiivi üheainsa õigusaktiga.

5.

Taimetervist käsitlev uus määrus

Seadusandlik

Ainult kohalikul turul taimematerjali müüvate Ainult kohalikul turul taimematerjali 2013
väikeettevõtjate puhul kohaldatav erand jääb müüvad VKEd.
alles.

6.

Loomatervishoidu käsitlev uus määrus

Seadusandlik

Lihtsam raamistik (ühe määrusega asendatakse
üle 40 direktiivi) ja selgem vastutusala on
asutustele ja ettevõtjatele lihtsam mõista ja
kasutada ning sellega tutvumisele ja selle
täitmisele kulub vähem aega ja energiat. Uue
elektroonilise tehnoloogia parem kasutamine ja
lihtsustatud
nõuded
loovad
eelduse
märkimisväärseks säästuks, samas jääksid alles
ranged ohutusstandardid, mida on vaja loomade
ja loomsete saaduste haigustõrje ja ohutu
kaubanduse tagamiseks.

Euroopa põllumajandusloomade pidajad, 2013
elusloomade või loomsete saadustega
kauplevad ettevõtjad, pädevad riiklikud
veterinaarasutused.
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N
r

Pealkiri

Algatuse liik

Algatuse lihtsustamise ja regulatiivse
koormuse vähendamisega seonduvad
aspektid

Lihtsustamisest või regulatiivse
koormuse vähendamisest kasu saav
sidusrühm

7.

Veterinaarravimeid käsitlevate
õigusaktide muutmine

Seadusandlik

Müügiloa andmise eelset ja järgset olukorda
reguleeriva
keskkonna
lihtsustamine
(sh
ravimiohutus):
- üldsusega konsulteerimisel ja mõjuhinnangu
koostamisel konkreetselt määratletud ettevõtjate
(eelkõige
VKEde)
halduskoormuse
vähendamine,
- ühtsel turul ravimite (sealhulgas vähelevinud
liikide omade) kättesaadavuse parandamine.

8.

Hügieenipaketi õigusaktid
(läbivaatamine)

Seadusandlik

Kuna hügieenipaketi põhimõtete ja nõuetega Liikmesriikide pädevad
avati
Euroopa
Liidu
turg
kõigile toidukäitlusettevõtjad.
toidukäitlusettevõtjatele, tuleb nüüd kõigist
riiklikest meetmetest teatada komisjonile ja
teistele liikmesriikidele eelnõu koostamise ajal,
et neid nendest teavitada ja anda neile võimalus
märkuste esitamiseks õigusakti eelnõu kohta,
mida pärast vastuvõtmist kohaldama hakatakse
(direktiiv
nr
98/34/EÜ).
Hügieenipaketi läbivaatamise raames on
kavandatud
lihtsustada
praeguseid
teavitamisnõudeid. Selle tulemusena võivad
liikmesriigid hakata aktiivsemalt kasutama
hügieenipaketi
õigusaktidega
ettenähtud
paindlikkuse võimalusi.

Seadusandlik

Mitme muudatuse koondamine ühte õigusakti, Liikmesriikide ametiasutused.
sealhulgas
muudatused
viisainfosüsteemi
kasutamise kohta ja 2011. aasta muudatused.

Vastuvõt
mise aeg

Veterinaarravimite tööstus (sealhulgas 2013
VKEd),
põllumajandusettevõtjad
ja
mesinikud, veterinaararstid, pädevad
riiklikud asutused, lemmikloomapidajad,
tarbijad.

asutused

ja 2013

Siseasjad
9.

Schengeni piirieeskirjade (määrus
nr 562/2006) läbivaatamine

2013
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N
r

Pealkiri

Algatuse liik

Algatuse lihtsustamise ja regulatiivse
koormuse vähendamisega seonduvad
aspektid

Lihtsustamisest või regulatiivse
koormuse vähendamisest kasu saav
sidusrühm

Vastuvõt
mise aeg

Seadusandlik

Lihtsustamine,
mis
peaks
tulenema Reisijad, näiteks ärimehed ja turistid.
peenekoelisemast lähenemisviisist, mille raames
tasakaalustatakse välispiiridel vajalik kontroll
seaduslike reisijate, näiteks ärimeeste ja turistide
elu lihtsustamise vajadusega.

11. Ehitustoodete määruse (305/2011/EL)
kohase toimivusdeklaratsioonide
elektroonilise töötlemise alane algatus
(komisjoni delegeeritud õigusakt)

Seadusandlik

Ehitustoodete
toimivusdeklaratsioonide
elektrooniline töötlemine on konkreetselt ette
nähtud
uue
ehitustoodete
määrusega
(305/2011/EL), mis jõustub 1. juulil 2013.
Selleks on komisjoni volitatud vastu võtma
selleteemalisi delegeeritud õigusakte. Sellise
tegevuse jaoks puudub aga praegu õiguslik alus
ning see põhjustab õiguslikku ebakindlust ning
takistab seega toimivusdeklaratsioonide puhul
IKT tõhusat ja tulemuslikku kasutamist.

Tööstusharu
esindajad,
eelkõige 2013
ehitustoodete tootjad, toetasid innukalt
komisjoni algse uue määruse ettepaneku
vastavat
sätet.
Nagu nähtub e-arvelduse arengutest, on
toimivusdeklaratsioonide elektrooniline
töötlemine tööstusharu jaoks tähtsaks
säästuallikaks. Algatusega suurendatakse
õiguskindlust.
Edasimüüjad ja kasutajad saavad kasu
ehitustooteid käsitleva teabe kiirest
elektroonilisest esitamisest.

12. Komisjoni rakendusmäärus, millega
muudetakse määrust (EÜ) nr 340/2008
Euroopa Kemikaaliametile vastavalt
määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
makstavate tasude kohta
Sõltub 2012. aastal toimuvast REACHi
läbivaatamisest

Seadusandlik

Määruse muutmise eelnõus lähtutakse REACHi
läbivaatamisel antud soovitustest, eelkõige
soovitusest täiendavalt toetada VKEsid, võttes
arvesse erineva suurusega ettevõtjate rühmade
vahel tasude jaotamise edasist tasakaalustamist.
Tasude jaotamine tasakaalustatakse selliselt, et
võetakse arvesse ameti kulusid, kuid antakse
täiendavaid soodustusi VKEdele, kelle suutlikkus
kanda REACHi täitmisega seonduvaid kulusid
on väiksem kui suurtel ettevõtjatel.

Tasude
tasakaalustamine
tähendab 2013
VKEdele
järgnevaid
vähendusi:
tavapäraste registreerimistasude puhul
praeguse olukorraga võrreldes 35 %, 65 %
ja 95 % vähem ning tavapäraste
autoriseerimistasude puhul 30 %, 60 % ja
90 % vähem; registreerimise puhul 30 %,
60 % ja 90 % ning autoriseerimise puhul
20 %,
50 %
ja
85 %
vähem.
Selleks et ametil oleks piisavalt vahendeid
tegevuskulude katmiseks, tuleb VKEde
tasude nimetatud vähendamine hüvitada
suurte ettevõtjate tavapäraste tasude
suurendamisega.

10. ELi viisapoliitika läbivaatamine
seaduslike reisijate elu lihtsustamiseks

2014

Ettevõtlus ja tööstus
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N
r

Pealkiri

Algatuse liik

Algatuse lihtsustamise ja regulatiivse
koormuse vähendamisega seonduvad
aspektid

Lihtsustamisest või regulatiivse
koormuse vähendamisest kasu saav
sidusrühm

Vastuvõt
mise aeg

13. Kõigi kehtivate komisjoni määruste ja
nõukogu rakendusmääruse (EÜ) nr
1216/2009 (põllumajandussaaduste
töötlemisel saadud teatavate kaupadega
kauplemise korra) läbivaatamine

Seadusandlik

Ettepanekuga viiakse nõukogu määrusel (EÜ) nr Meetmest võidavad kõik sidusrühmad, nt 2013
1216/2009 põhinevad kehtivad komisjoni töödeldud
põllumajandustoodete
rakendusaktid kooskõlla Lissaboni lepinguga.
importijad
ja
eksportijad
ning
liikmesriikide pädevad asutused (toll,
makseasutused,
põllumajandusja
majandusministeeriumid).
Ühtlustamise
tulemusel
selginevad
importijate
ja
eksportijate
suhtes
kohaldatavad
eeskirjad,
misläbi
vähenevad nende tehingukulud.

14. Tööstustoodangu siseturu reformimine*

Seadusandlik

Ettepaneku eesmärk on muu hulgas lahendada Tööstusvaldkonna ettevõtjad ja sellega 2013
tööstustoodangu valdkonna kehtivate ELi tihedalt seotud teenuste valdkonnad.
õigusaktide puudused, kitsaskohad ja aegunud
nõuded, et õigusraamistikku veelgi tugevdada ja
lihtsustada.

Siseturg ja teenused
15. Riigihangete valdkonna e-arvete algatus*

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

Ettevõtjate riigihangete valdkonna arveldusega Riigihangetel
seonduva ajakulu ja maksumuse vähendamine.
ettevõtjad.

osalemisest

huvitatud 2013

Merendus- ja kalandusasjad
16. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus kalavarude kaitse kohta
mereorganismide kaitseks võetud
tehniliste meetmete kaudu

Seadusandlik

Algatusega püütakse eelkõige vähendada
tehnilisi
meetmeid
käsitlevate
kehtivate
õigusaktide keerukust.
Algatuse eesmärk on lihtsustada tehnilisi
meetmeid käsitlevaid kehtivaid määrusi,
arendades raammäärust, milles käsitletakse
piirkondlikult
väljatöötatud
konkreetseid
eeskirju.

Püügisektor ja riiklikud haldusasutused. 2014
Oodatavasti vähendab lihtsustamine
riiklike haldusasutuste kontrolli- ja
jõustamiskulusid.
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Pealkiri

Algatuse liik

Algatuse lihtsustamise ja regulatiivse
koormuse vähendamisega seonduvad
aspektid

Lihtsustamisest või regulatiivse
koormuse vähendamisest kasu saav
sidusrühm

Vastuvõt
mise aeg

Maksundus ja tolliliit
17. Ettevõtluse lihtsustamine standarditud
käibemaksudeklaratsiooni abil

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

Komisjon teeb ettepaneku, et kõikides keeltes Piiriülese
peaks
olema
kättesaadav
standarditud ettevõtjad.
käibemaksudeklaratsioon ja et ettevõtjad võiksid
seda soovi korral kasutada kogu ELis.
Komisjon seab liikmesriikide abiga sisse ELi
käibemaksualase veebiportaali.

Seadusandlik / muu
kui seadusandlik

ELi-sisese
meretranspordi
halduskoormuse
vähendamine tasemele, mis oleks võrreldav teiste
transpordiliikide omaga, vältides mitmekordset
kontrolli.

kaubandusega

tegelevad 2013

Transport
18. Meretranspordi ühtse turu sinine
vöönd

Merelaevandusega tegelevad ettevõtjad.

2013
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III lisa: Nimekiri tagasivõetavatest menetluses olevatest ettepanekutest3
N
COM / SEC /
r institutsioonideva
heline viide

Pealkiri

Tagasivõtmise põhjendus

Komisjoni
ettepaneku
viide ELTs

Tööhõive, sotsiaalküsimused ja kaasatus
1.

KOM(1983) 13

Ettepanek: nõukogu määrus (EMÜ), millega rakendatakse
Euroopa Majandusühenduses EMÜ-Türgi assotsieerimisnõukogu
otsust nr 3/80, milles käsitletakse Euroopa ühenduste
liikmesriikide sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamist Türgi
töötajate ja nende pereliikmete suhtes

Vananenud. Asendatud ettepanekuga COM(2012) 152: EÜT C 110,
nõukogu otsus, milles käsitletakse EMÜ ja Türgi vahelise 25.4.83, lk 1.
assotsiatsioonilepinguga asutatud assotsiatsiooninõukogus
Euroopa
Liidu
nimel
võetavat
seisukohta
sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise sätete kohta
[2012/0076 (NLE)].

Euroopa välisteenistus
2.

COM(2012) 43
2012/0009 (NLE)

Ettepanek: nõukogu otsus seisukoha kohta, mille Euroopa Liit Komisjoni seisukoht selles küsimuses on muutunud.
võtab EMP ühiskomitees seoses XIII lisa (Maanteetransport)
muutmisega.

ELT C 102,
5.4.2012, lk 25.

Laienemine
3.

3

KOM(84) 306

Eelnõu: EMÜ-Jugoslaavia koostöönõukogu 1. aprilli 1983. aasta Vananenud. Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist otsus EMÜ-Jugoslaavia koostöölepingu sotsiaalkindlustuse käsitlevad sätted on lisatud suurema osa endise riigi
valdkonna koostööd käsitlevate sätete jõustamise kohta.
õigusjärglastega
sõlmitud
stabiliseerimisja
assotsieerimislepingutesse. Horvaatiat ja endist Jugoslaavia
Makedoonia Vabariiki käsitlevad ettepanekud võttis nõukogu
vastu 2010. oktoobril (ELT L 306, 23.11.2010). Albaaniat ja
Montenegrot käsitlevad ettepanekud on arutamisel.

Tagasivõtmised jõustuvad nende Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.
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N
COM / SEC /
r institutsioonideva
heline viide

Pealkiri

Tagasivõtmise põhjendus

Komisjoni
ettepaneku
viide ELTs

Ettevõtlus ja tööstus
4.

KOM(2010) 280
2010/0168/NLE

Ettepanek: nõukogu määrus ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Vananenud. See ettepanek ja ettepanek KOM(2010) 310 ELT C 121,
eeskirja nr 100 kohustusliku kohaldamise kohta mootorsõidukitele asendati uue ettepanekuga, mis võeti vastu komisjoni 27. 19.4.2011, lk 12.
tüübikinnituse andmisel seoses elektrilise ohutusega.
aprilli 2011. aasta määrusena (EL) nr 407/2011, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr
661/2009.

5.

KOM(2010) 310
2010/0169/NLE

Ettepanek: nõukogu otsus mootorsõidukite, nende haagiste ning
nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike
tüübikinnitust käsitlevate ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni
eeskirjade nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55,
58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98,
99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 ja 125
kohustusliku kohaldamise kohta.

Vananenud. See ettepanek ja ettepanek KOM(2010) 280 ELT C 121,
asendati uue ettepanekuga, mis võeti vastu komisjoni 27. 19.4.2011, lk 14.
aprilli 2011. aasta määrusena (EL) nr 407/2011, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr
661/2009.

Siseasjad
6.

KOM(2009) 701
2009/0186/NLE

Ettepanek: nõukogu otsus, millega sõlmitakse Euroopa Liidu
nimel Euroopa Liidu ja Austraalia vaheline leping, mis käsitleb
lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo
töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile.

Vananenud. Asendatud ettepanekuga KOM(2011) 281: ELT C 88,
nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, 19.3.2011, lk 7.
milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo
töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile,
sõlmimise kohta, mis võeti vastu 13. detsembril 2011.

7.

KOM(2009) 702
2009/0187/NLE

Nõukogu otsus, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ja Ameerika
Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt
broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Ameerika Ühendriikide
Sisejulgeolekuministeeriumile
(DHS)
(2007.
aasta
broneeringuinfo leping).

Vananenud. Asendatud ettepanekuga KOM(2011) 807: ELT C 88,
nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu 19.3.2011, lk 7.
vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo
kasutamist
ja
selle
edastamist
USA
Sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimise kohta. Nõukogu
võttis otsuse vastu 26. aprillil 2012 (2011/0382/NLE). USAga
sõlmitud ELi-USA broneeringuinfo leping jõustus 1. juulil
2012.
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N
COM / SEC /
r institutsioonideva
heline viide

Pealkiri

Tagasivõtmise põhjendus

Komisjoni
ettepaneku
viide ELTs

Õigus
8.

KOM(2006) 399
2006/0135/CNS

Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr Vananenud. Asendatud uue ettepanekuga KOM(2010) 105, 2201/2003
seoses
kohtualluvusega
ning
abieluasjades mis võeti vastu nõukogu määrusena (EL) nr 1259/2010
kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega.
tõhustatud koostöö rakendamise kohta 14 liikmesriigis
abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse
valdkonnas.

9.

KOM(2010) 708
2010/0347/APP

Ettepanek: nõukogu otsus, millega muudetakse 28. veebruari
2008. aasta otsust 2008/203/EÜ, millega rakendatakse määruse
(EÜ) nr 168/2007 säte Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti
mitmeaastase raamistiku vastuvõtmise kohta aastateks 2007–2012.

10. KOM(2002) 520

Vananenud. Ette nähtud 2012. aasta lõpus kehtivuse kaotava ELT C 121,
praeguse mitmeaastase raamistiku otsuse muutmiseks. 19.4.2011, lk 35.
Ettepanek ei saavutanud nõukogus nõutud ühehäälsust ja
asendati ettepanekuga KOM (2011) 880: nõukogu otsus,
millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti
mitmeaastane raamistik aastateks 2013–2017, mis võetakse
eeldatavasti vastu 2012. aasta lõpuks.

Ettepanek: nõukogu otsus Euroopa Nõukogu lastega suhtlemise Nõukogus peetud arutelude käigus on ilmnenud, et nõutud EÜT C 20-E,
korraldamise konventsiooni allakirjutamise kohta Euroopa ühehäälsust ei ole võimalik saavutada.
28.1.2003, lk 369.
Ühenduse poolt.

Euroopa Pettustevastane Amet
11. KOM(2001) 272,
muudetud
ettepanekuga
KOM(2002) 577.
2001/0115/COD

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse Vananenud. Asendatud ettepanekuga COM(2012) 363:
finantshuvide kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse
liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust
kriminaalõiguse abil.

EÜT C 240-E,
28.8.2001, lk 125
ja EÜT C 71-E,
25.3.2003, lk 1.

Maksundus ja tolliliit
12. KOM(2003) 234,
muudetud
ettepanekuga
KOM(2004) 468.
2003/0091/CNS

Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi Nõukogus selle ettepaneku üle peetavad arutelud ei ole alates ELT C 76
77/388/EMÜ seoses postiteenuste käibemaksuga.
2010. aastast edenenud. Arvesse võttes nõukogu seisukohta, 25.3.2004, lk 16.
kavatseb komisjon küsimuse läbi vaadata tulevikus kõigi
avalikes huvides kohaldatavate maksuvabastuste üle peetava
arutelu
kontekstis
(käibemaksuteatise
järelmeetmed,
COM(2012) 851).
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N
COM / SEC /
r institutsioonideva
heline viide

Pealkiri

Tagasivõtmise põhjendus

Komisjoni
ettepaneku
viide ELTs

Kaubandus
13. KOM(2005) 661
2005/0254/COD

Ettepanek: nõukogu määrus teatavate kolmandatest riikidest Nõukogus puudub konsensus ja võttes arvesse, kuidas WTO ELT C 49,
imporditud toodete päritoluriigi märkimise kohta.
apellatsioonikogu on WTO eeskirju hiljuti õiguslikult 28.2.2006, lk 53.
tõlgendanud, on see ettepanek muutunud vananenuks.

Kodifitseerimine
14. KOM(2009) 546
2009/0154 (COD)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv sõidukite Õigusakt, mille kodifitseerimise ettepanek esitati, tunnistatakse ELT C 88,
raadiohäirete (elektromagnetiline ühilduvus) kohta (kodifitseeritud alates 1. novembrist 2014 kehtetuks.
19.3.2011, lk 2.
versioon).
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