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Liite I – Suunnitellut aloitteet1
Suunnitellut aloitteet kaudella 2013–2014
(*) merkitsee, että komissio on sitoutunut tekemään aloitteen vuonna 2013
Aloitetyyppi2

Otsake

Nro

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

Kohti aitoa talous- ja rahaliittoa
1.

Vuotuinen kasvuselvitys*

2.

Varjopankkitoimintaan
koskevat toimenpiteet*

3.

Indeksien ja vertailuarvojen laatimista ja erityisesti
niiden hallinnointia ja laskemista koskevat yhteiset
säännöt

Säädös

Yleistavoitteena on parantaa vertailuarvojen ja indeksien laatimisen johdonmukaisuutta ja
lisätä näin markkinoiden luottamusta ja tehokkuutta ja kehittää sijoittajansuojaa.

4.

Euroopan finanssivalvontajärjestelmän
uudelleentarkastelu

Säädös / muu kuin
säädös

Euroopan rahoitusvakausvälineen perustamisesta annetuissa asetuksissa (kolme
eurooppalaista valvontaviranomaista ja Euroopan järjestelmäriskikomitea) edellytetään,
että komissio toteuttaa perusteellisen uudelleentarkastelun vuonna 2013, jotta se voi esittää
tarvittavat muutosehdotukset.

1
2

Muu kuin säädös

liittyviä

järjestelmäriskejä Säädös

Komissio esittää vuotuisen kasvuselvityksen ja tiedonannon, joka on Eurooppa-neuvoston
kevään kokouksen tärkein keskusteluaineisto. Kasvuselvitykseen sisällytetään sekä
saatujen tietojen arviointi että tulevaisuuteen suuntautuva osa, jossa ehdotetaan strategista
ohjeistusta jäsenvaltioille horisontaalisesti. (vuoden 2013 neljäs neljännes)
Komissio aikoo puuttua varjopankkitoimintaa harjoittaviin yhteisöihin ja niiden
toimintatapoihin
liittyviin
systeemisiin
ongelmiin
(rahamarkkinarahastot,
arvopaperistaminen, arvopapereiden lainaksi antaminen ja takaisinostosopimukset, joita
kaikentyyppiset finanssialan yhteisöt harjoittavat) jatkotoimina maaliskuussa 2012
julkaistulle vihreälle kirjalle ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän
koordinoimalle kansainväliselle valmistelutyölle.(vuoden 2013 kolmas neljännes)

Aloitekohtaiset etenemissuunnitelmat on esitetty verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm.
Aloitetyyppi saattaa muuttua vaikutustenarviointiprosessin tulosten perusteella.
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Otsake

Nro

Aloitetyyppi2

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

5.

Pitkäaikaisen rahoituksen tarjoaminen sellaisten
Säädös
hankkeiden avulla, joilla varmistetaan rahoituslaitosten,
-markkinoiden ja -välineiden toiminnan tehokkuus

Komissio aikoo ehdottaa vuoden lopulla annettavan vihreän kirjan ja sitä seuraavien
keskustelujen perusteella toimia, joilla parannetaan pitkäaikaisen rahoituksen edellytyksiä
Euroopassa. Osa toimista voidaan sisällyttää muihin aloitteisiin (kuten UCITS VI
-aloitteeseen).

6.

Yhteisen strategiakehyksen rahastot ja EU:n talouden
ohjaus ja hallinta

Muu kuin säädös

Tiedonannossa on tarkoitus analysoida, miten yhteisen strategiakehyksen rahastot voivat
edistää EU:n talouden ohjausta ja hallintaa, rahastojen roolia kasvun vauhdittajina ja
vakaan makrotaloudellisen ympäristön merkitystä rahastojen tehokkaalle käytölle. Siinä
tarkastellaan yhteisen strategiakehyksen rahastojen yhteyksiä talouden hallinta- ja
ohjausmenettelyihin ja selvitetään, miten makrotaloudellinen ehdollisuus voidaan
toteuttaa.

7.

Maakohtaiset neuvotteluohjeet yhteisen
Muu kuin säädös
strategiakehyksen rahastoja varten kaudella 2014–2020

Näissä asiakirjoissa muotoillaan jäsenvaltioiden julkisten investointien painopisteet
seuraavien seitsemän vuoden aikana kumppanuussopimuksien hyväksymistä varten.

8.

Uudistetaan yhteissijoitusyrityksiä koskevat säännöt /
UCITS VI (painopiste pitkäaikaisissa sijoituksissa,
rahoitustuotteita koskevissa säännöissä ja
säilytysyhteisöissä)

Säädös

Viimeaikaisen varjopankkitoimintaa koskevan kansainvälisen valmistelutyön yhteydessä
on havaittu sijoitusrahastojen sääntelyä koskevia puutteita, jotka edellyttävät lähempää
tarkastelua (esim. rahamarkkinarahastot, arvopaperien lainaaminen ja osto- ja
takaisinmyyntijärjestelyt). Tämä aloite kattaa monia ongelmakysymyksiä, jotka liittyvät
yhteissijoitusyritysten järjestelmäriskeihin, tehokkuuteen, kilpailukykyisyyteen ja
markkinoiden yhdentymiseen. Sen tarkoituksena on säilyttää yhteissijoitusyritykset
houkuttelevina sijoituskohteina. Aloitteella edistetään myös rahoitusvakautta ja
pitkäaikaissijoituksia Euroopassa ja tuetaan näin kasvua ja työllisyyttä.

Kilpailukyvyn parantaminen
9.

Valtiontukiuudistus: Yleinen ryhmäpoikkeusasetus
(EY) N:o 800/2008*

Säädös

Yleisessä
ryhmäpoikkeusasetuksessa
säädetään
edellytykset,
joiden
nojalla
ilmoitusvelvollisuudesta vapautettu valtiontuki soveltuu sisämarkkinoille. Näin
vähennetään kansallisille viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. (vuoden 2013
neljäs neljännes)

10.

Valtiontukiuudistus keskeisillä aloilla

Muu kuin säädös

Sisämarkkinoille soveltuvuutta koskevia kriteerejä tarkastellaan uudelleen tutkimus-,
kehitys- ja innovointitukea, riskipääomatukea, aluetukea, ympäristönsuojelutukea,
pelastamis- ja rakenneuudistustukea sekä lentoasemille ja lentoyhtiöille myönnettävää
tukea koskevien suuntaviivojen osalta. Näiden uudelleentarkastelujen tavoitteena on tukea
EU:n talouskasvustrategiaa siten, että komission täytäntöönpanotyötä kohdennetaan
paremmin ja komission päätökset annetaan nopeammin.
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Nro

Otsake

Aloitetyyppi2

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

11.

Teknologiansiirtoa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen
ja suuntaviivojen uudelleentarkastelu

Muu kuin säädös

Tavoitteena on kehittää tuotantoteknologian lisensointia koskevia sääntöjä ja edistää näin
innovaatioita ja kasvua samalla kun varmistetaan tehokas kilpailu.

12.

Energiateknologia ja innovaatiot uudessa Euroopan
energiapolitiikassa

Muu kuin säädös

Tavoitteena on edistää energiateknologian kehitystä energia-alan etenemissuunnitelma
2050
-hankkeen
mukaisesti,
tukea
energia-alan
tutkimus-,
esittelyja
markkinoillesaattamishankkeita EU:n tasolla ja poistaa energiainnovaatioiden
markkinoillesaattamista koskevia markkina-, sääntely-, ja toimintatapaesteitä (kolmannen
Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman kautta).

13.

Teollisuustuotteiden sisämarkkinoiden uudistaminen*

Säädös / muu kuin
säädös

Tavoitteena on parantaa teollisuustuotteita koskevan sisämarkkinalainsäädännön laatua ja
vaikuttavuutta. Tällä aloitteella poistetaan jäljellä olevia kaupan esteitä erityisesti niiltä
tuotteilta, joilla on paljon kasvupotentiaalia, varmistetaan suurempi johdonmukaisuus
lainsäädännön soveltamisessa sekä yksinkertaistetaan hallinnointia ja täytäntöönpanoa.
(vuoden 2013 kolmas neljännes)

14.

Standardointisäännöstön uudelleentarkastelu

Säädös / muu kuin
säädös

Aloite on kaksiosainen:
1) esitetään aloite strategisten painopistealueiden ja toimintaohjeiden määrittämiseksi,
joilla tuetaan kansainvälistä kilpailukykyä, innovaatioita, digitaalista yhteentoimivuutta ja
teknologian kehittämistä koskevaa EU:n toimintalinjaa;
2) vuonna 2013 käynnistetään riippumaton arviointi, jossa tarkastellaan edistymistä
strategisten
tavoitteiden
toteuttamisessa
ja
arvioidaan
eurooppalaisen
standardointijärjestelmän nykyisen hallintomallin toimivuutta.

15.

Aloite sähköisen laskutuksen käytöstä julkisten
hankintojen alalla*

Säädös

Tällä aloitteella vähennetään sisämarkkinoiden hajanaisuutta, sillä sen avulla edistetään
sähköisen laskutuksen käyttöä julkisella sektorilla maksuliikenteessä yritykseltä
julkishallinnolle. Sillä parannetaan myös kansallisten sähköisten laskutusjärjestelmien
yhteentoimivuutta. Lisäksi se auttaa vähentämään yritysten toimintakustannuksia ja
julkisten viranomaisten hankintakuluja edistämällä laskutukseen liittyvien menettelyjen
automatisointia (vuoden 2013 toinen neljännes)

16.

Puolustusalan kattava strategia

Muu kuin säädös

Tässä strategiassa esitetään vaihtoehtoja, joilla edistetään EU:n puolustusalan
kilpailukykyä ja tehokkuutta alaan vaikuttavien EU:n toimintalinjojen johdonmukaisella ja
yhtenäisellä soveltamisella.
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Otsake

Nro

Aloitetyyppi2

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

17.

Horisontti 2020 -ohjelman mukaista tehostettua
tutkimus- ja kehityskumppanuutta koskevat
ehdotukset*

Säädös

Tarkoituksena on edistää investointeja ja yhdistää toimia teollisuuden avainaloilla ja
maailmanlaajuisessa kehitysavussa uudistamalla ja perustamalla julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuuksia. Nämä kumppanuudet vauhdittavat merkittäviä yksityisiä
investointeja teollisuuden avainaloilla kuten lääketeollisuudessa, energia-alalla, liikenneja ilmailualalla, sähköalalla, ilmailun hallinnassa ja biotekniikkaan perustuvien tuotteiden
alalla. Aloite sisältää myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet kansallisten
tutkimusohjelmien toteuttamiseksi, jotta voidaan edistää teollisuuden kilpailukykyä
tukemalla T&K-toimintaa harjoittavia pk-yrityksiä, huipputason metrologiaa, tieto- ja
viestintätekniikkaan perustuvia tuotteita ja palveluja vanhusten käyttöön. Toisella
aloitteella torjutaan köyhyyteen liittyviä sairauksia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
(vuoden 2013 kolmas neljännes)

18.

Yritystoiminnan helpottaminen standardoidulla alvilmoituksella*

Säädös

Tavoitteena on, että yritykset kaikkialla EU:ssa voisivat halutessaan käyttää standardoitua
alv-ilmoitusta, joka on saatavana kaikilla kielillä. Standardoitu alv-ilmoituslomake on
keskeinen osa arvonlisäveroalan tulevaisuudenstrategiaa ja sääntelyn parantamista, sillä se
auttaa vähentämään yritysten rasitteita ja kehittämään digitaalisia sisämarkkinoita. (vuoden
2013 kolmas neljännes)

19.

Alv-järjestelmän tehostaminen verokantojen rakenteen
uudelleentarkastelun avulla

Säädös

Tavoitteena on mukauttaa alennettujen verokantojen soveltamisalaa alv-järjestelmän
tehostamiseksi.

20.

Säänneltyjen ammattien harjoittaminen

Muu kuin säädös

Aloitteella pyritään huomioimaan jäsenvaltioissa säänneltyjen ammattien alalla viime
aikoina tapahtunut kehitys ja kehittämään menetelmä, jolla helpotetaan
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin muutosehdotuksessa esitettyä
vastavuoroista arviointimenettelyä. Ehdotuksen mukainen vastavuoroinen arviointi
painottuu rajoitusten tarkasteluun (pätevyys ja säännellyt tehtävät).

21.

Liikesalaisuuksien väärinkäytön torjunta

Säädös / muu kuin
säädös

Tällä aloitteella pyritään tarjoamaan tehokasta suojaa liikesalaisuuksien varastamista
vastaan. Varkauksilla voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia innovatiivisille yrityksille,
jotka hyödyntävät liikesalaisuuksia liiketoimintansa laajentamiseen kumppanien kanssa
tehtävien lisenssisopimusten kautta. Ehdotuksessa otetaan erityisesti huomioon muilla
lainkäyttöalueilla voimassa olevat liikesalaisuuksien suojelua koskevat säännöt ja pyritään
sääntöjen yhdenmukaistamiseen.

22.

Pankkitilialoite*

Säädös / muu kuin
säädös

Aloitteella pyritään lisäämään pankkitilien käytöstä perittävien maksujen avoimuutta ja
vertailukelpoisuutta sekä tekemään pankkitilin vaihtamisesta helpompaa kuluttajille.
(vuoden 2013 ensimmäinen neljännes)
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Otsake

Aloitetyyppi2

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

Tulevaisuuden verkot rakennetaan nyt
23.

Laajakaistainfrastruktuurin käyttöönottokustannusten
alentaminen*

Säädös

Asetusluonnoksella pyritään alentamaan merkittävästi nopeiden laajakaistaverkkojen
käyttöönotosta EU:ssa aiheutuvia kustannuksia. Näin kannustettaisiin investointeja
digitaalistrategiassa esitettyjen nopeita internet-yhteyksiä koskevien tavoitteiden
mukaisesti. Asetuksessa on tarkoitus säätää lähinnä oikeuksista ja velvollisuuksista, joita
sovelletaan suoraan teleoperaattoreihin ja muihin liikelaitoksiin. (vuoden 2013
ensimmäinen neljännes)

24.

Verkkojen Eurooppa -hanketta koskeva langattoman
viestinnän toimintasuunnitelma

Muu kuin säädös

Tiedonannon tavoitteena on esittää toimintasuunnitelma niihin haasteisiin vastaamiseksi,
joita dynaaminen markkinakehitys ja langattomien palvelujen käytön moninkertaistuminen
aiheuttavat EU:lle lähivuosien aikana.
Toimintapoliittisia tavoitteita ovat mm. langattomien laajakaistaverkkojen käyttöönoton
nopeuttaminen, taajuuksien yhteiskäytön edistäminen, langatonta viestintää koskevien
EU:n T&K-tulosten hyödyntäminen ja radiotaajuuksien maailmanlaajuisen hallinnoinnin
yhdenmukaistaminen.

25.

Jatkoa vihreälle kirjalle ”Yhdentyneet eurooppalaiset
markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille”*

Säädös

Vaikka kortti-, verkko- ja mobiilimaksut ovat kasvupotentiaaliltaan suurimmat
vähittäiskaupan maksumenetelmät, markkinat ovat pitkälti hajautuneet kansallisten rajojen
mukaan. Vihreän kirjan jatkotoimilla puututaan markkinoiden yhdentymisen suurimpiin
esteisiin tällä alalla. (vuoden 2013 toinen neljännes)

26.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II -paketti

Säädös / muu kuin
säädös

Tämä kokonaisuus (tiedonanto, yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskeva asetus,
Euroopan lentoturvallisuusvirastoa koskeva asetus) kattaa monia kysymyksiä, joihin ei
löydetty ratkaisua yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa valmisteltaessa. Tällaisia kysymyksiä
ovat erityisesti lennonvarmistuspalvelujen tarjonta ja tarve selventää institutionaalisia
järjestelyjä EU:n tasolla sen varmistamiseksi, että eri yhteisöjen roolit ja vastuualueet
tukevat toisiaan, mutta eivät ole päällekkäisiä.

27.

Meriliikenteen sisämarkkinoita koskeva ”sininen
vyöhyke”

Säädös / muu kuin
säädös

Tavoitteena on vähentää EU:n sisäiseen meriliikenteeseen kohdistuvaa hallinnollista
rasitusta muita kuljetusmuotoja vastaavalle tasolle siten, että vältetään moninkertaista
valvontaa (myös tullivalvontaa). Tätä tavoitetta tuetaan nykyaikaisilla tieto- ja
viestintäteknologioilla, jotka mahdollistavat laivojen ja rahdin luotettavan ja riittävän
varman seurannan sisämarkkinoiden merenkulussa.
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28.

EU:n tulevan satamapolitiikan puitteet ja säädösehdotus Säädös / muu kuin
säädös

Tavoitteena on tehostaa satamapalveluita ja parantaa niiden yleistä laatua, tarkastella
jäsenvaltioiden velvoitteita satamien ja sisämaayhteyksien rationaaliseen suunnitteluun,
julkisen rahoituksen ja satamamaksujen läpinäkyvyyttä ja satamien hallintomenettelyiden
yksinkertaistamista sekä selvittää satamien palvelutarjontaan kohdistuvat rajoitukset.

29.

Maantieliikenteen sisämarkkinat – Pääsy
tierahtimarkkinoille ja pääsy tieliikenteen harjoittajan
ammattiin

Säädös

Aloitteella parannetaan tierahdin kustannus- ja ympäristötehokkuutta poistamalla edelleen
kabotaasiliikenteen rajoituksia. Sillä luodaan tasapuolisemmat toimintaedellytykset
antamalla säännöksiä, joissa edellytetään vastaanottavan maan sosiaaliturvasääntöjen
soveltamista silloin, kun kuljettajat oleskelevat maan alueella pitkään. Sillä myös
yhdenmukaistetaan täytäntöönpanoa.

Työllisyyttä edistävä kasvu: osallisuus ja osaaminen
30.

Sosiaalialan investoinnit kasvuun ja
yhteenkuuluvuuteen – myös Euroopan sosiaalirahasto
2014–2020

Muu kuin säädös

Tavoitteena
on
tarjota
ohjeistusta
sosiaaliturvajärjestelmien
tehostamisesta,
tuloksellisuudesta ja riittävyydestä, kehittää aktivointia ja pätevöittämistä, sosiaalista
osallisuutta ja riittävää toimeentuloa. Tiedonannolla edistetään Eurooppa 2020 -strategian
ja talouden EU-ohjausjakson toteuttamista, tuetaan sosiaalialan investointien suunnittelua
kansallisissa uudistusohjelmissa ja autetaan jäsenvaltioita hyödyntämään parhaalla
mahdollisella tavalla EU:n rahastoja ja erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa.

31.

Romanien kotouttaminen

Ei-sitova säädös

Komissio suosituksen tavoitteena on tukea romanien kotouttamista edistävien kansallisten
strategioiden toteuttamista. Suosituksien perustana on työ pilottiryhmässä, jonka
kokoonpanossa on otettu huomioon maantieteellinen tasapaino ja romanien vaihtelevat
elinolot eri jäsenvaltioissa. Suosituksissa esitellään hyviä toimintatapoja ja tehokkaita
lähestymismalleja romanien kotouttamiseksi.

32.

Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset

Säädös

Direktiivin uudelleentarkastelu on tarpeen, koska on tärkeää varmistaa, että eläkkeiden
rahoittamiseksi on asianmukaiset rakenteet.

33.

Korkeakoulutuksen kansainvälistäminen

Muu kuin säädös

Tavoitteena on valmistella eurooppalaisia maailmanlaajuisiin ja yhä avoimempiin
työmarkkinoihin, joilla kilpailu on tiukkaa. Eurooppalaiset korkeakoulut käyvät kasvavaa
kansainvälistä kilpailua lahjakkaiden opiskelijoiden houkuttelemiseksi ja tietojen
vaihtamiseksi. Tiedonannossa tarkastellaan eri toimintalinjoja ja ohjelmia, joilla voidaan
tukea korkeakoulujen kansainvälistymispyrkimyksiä.
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34.

Julkisten työvoimapalvelujen uudistaminen

Säädös

Tämä kokonaisuus käsittää kaikki EURES-verkon uudistuksen osa-alueet, mukaan lukien
eurooppalainen työllisyystakuu. Sillä perustetaan Euroopan laajuisen julkisten
työvoimapalvelujen yhteistyöverkosto, joka auttaa kehittämään ja toteuttamaan julkisten
työvoimapalvelujen uudistamiseen ja tehostamiseen tähtäävää eurooppalaista työvoiman
liikkuvuuden toimintaohjelmaa, jolla helpotetaan siirtymisiä työmarkkinoilla.

35.

Laittoman työnteon torjuntaa koskeva eurooppalainen
foorumi

Säädös

Tällä
päätösluonnoksella
perustetaan
työsuojeluviranomaisten
ja
muiden
täytäntöönpanoviranomaisten välinen eurooppalainen yhteistyöfoorumi. Sen tavoitteena on
luoda johdonmukaisempi lähestymistapa, joka kattaa kaikki keskeiset laittoman työnteon
vaikutuspiirissä olevat alat ja jolla tuetaan laittoman työnteon tehokkaampaa torjuntaa
parantamalla yhteistyötä, jakamalla parhaita toimintatapoja ja määrittämällä yhteisiä
periaatteita.

Euroopan voimavarojen mahdollisimman tehokas käyttö
36.

Luonnonmukaista tuotantoa koskevan EU:n poliittisen
ja oikeudellisen kehyksen uudelleentarkastelu

Säädös

Luonnonmukaista tuotantoa koskevien voimassaolevien sääntöjen (asetus (EY) N:o
834/2007 ja tiedonanto KOM(2004) 425) poliittiset tavoitteet ovat seuraavat:
- varmistaa kestävä maatalouden hallintojärjestelmä, ja
- tuottaa kuluttajien kysynnän mukaisia korkealaatuisia tuotteita ja tarjota laajaa
tuotevalikoimaa sellaisten tuotantoprosessien avulla, jotka eivät haittaa ympäristöä,
terveyttä tai eläinten hyvinvointia. Uudelleentarkastelussa varmistetaan, että tavoitteet ovat
edelleen relevantteja ja soveltuvat luonnonmukaisen tuotannon tulevaan kehitykseen.

37.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva EU:n
strategia

Säädös / muu kuin
säädös

Tavoitteena on parantaa Euroopan kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Tämä
merkitsee, että valmistaudutaan paremmin ja lisätään valmiuksia reagoida
ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin EU:ssa, sen jäsenvaltioissa ja sen eri alueilla.

38.

Uusi ilmasto- ja energiakehys vuoteen 2030 asti

Säädös / muu kuin
säädös

Aloitteella pyritään
- saavuttamaan vuonna 2050 tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 % vuoteen
1990 verrattuna
- edistämään pitkän aikavälin kilpailukykyä, toimitusvarmuutta ja kestävyyttä
- esittämään pitkän aikavälin investointinäkymät vuoteen 2030 asti.

39.

Ilman pilaantumista koskevan teemakohtaisen
strategian ja siihen liittyvän lainsäädännön
uudelleentarkastelu

Säädös

Aloitteen tarkoituksena on arvioida nykyisen ilmansaaste- ja ilmanlaatupolitiikan
täytäntöönpanoa ja saavutuksia sekä ehdottaa ilmanlaatua ja kansallisia päästörajoja
koskevien direktiivien tarkistamista. Näin pyritään suojelemaan paremmin ihmisten
terveyttä ja luonnonympäristöä ilmansaasteiden vaikutuksilta ja edistämään Eurooppa
2020 -strategiaa.
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Otsake

Nro

Aloitetyyppi2

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

40.

Jätehuoltopolitiikan ja -lainsäädännön
uudelleentarkastelu

Säädös

Tällä aloitteella tarkastellaan uudelleen EU:n jätehuoltolainsäädännön keskeisiä tavoitteita
(jätehuollon puitedirektiivin, kaatopaikkadirektiivin sekä pakkauksista ja pakkausjätteistä
annetun direktiivin uudelleentarkastelulausekkeiden mukaisesti). Siinä esitetään
jälkiarviointi jätevirtaa koskevista direktiiveistä ja tarkastellaan myös tapoja direktiivien
keskinäisen johdonmukaisuuden lisäämiseen.

41.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointia energiaalalla koskevat säännöt, jolla mahdollistetaan uusien
keinojen turvallinen käyttö hiilivetyjen etsinnässä

Säädös / muu kuin
säädös

Aloitteessa tarkastellaan nykyisen EU:n lainsäädännön mahdollistamia vaihtoehtoja sen
varmistamiseen, että mahdollisuudet energiahuollon monipuolistamiseksi ja kilpailukyvyn
parantamiseksi (myös epätavanomaisten kaasulähteiden avulla) voidaan hyödyntää.
Tavoitteena ovat tasapuoliset toimintaedellytykset koko EU:ssa, selkeys ja ennustettavuus
sekä markkinatoimijoiden että kansalaisten kannalta (myös etsintähankkeet),
kasvihuonekaasupäästöjen täysimääräinen huomioon ottaminen ja ilmasto- ja
ympäristöriskien hallinta yleisten odotusten mukaisesti.

Suojattu ja turvallinen EU
42.

Vakuutussuoja ja korvausvastuu ydinalalla

Säädös

Tavoitteena on parantaa ydinonnettomuuksien uhreille maksettavia korvauksia ja luoda
sisämarkkinat / tasapuoliset toimintaedellytykset sijoittajille.

43.

Ampuma-aseita koskeva aloite aseellisen rikollisuuden
vähentämiseksi Euroopassa

Muu kuin säädös

Rikollisverkostot ja yksittäiset rikolliset käyttävät laittomasti hankittuja ampuma-aseita.
Myös laillisesti hallussapidettyjä aseita käytetään laittomasti. Tämän tiedonannon
tarkoituksena on selvittää ongelman luonnetta ja laajuutta sekä nykyisiä, myös EU:n
ulkopuolella toteutettavia toimia, esittää uusia/tehostettuja EU:n hankkeita (esim.
Europolin roolin vahvistaminen; rahoitus), antaa lainvalvonnan toimintapoliittiset
suuntaviivat vuonna 2015 toteutettavaa ampuma-aseita koskevan direktiivin 91/477/ETY
uudelleentarkastelua varten ja esittää mahdollisesti myös SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1
kohtaan perustuva rikosoikeudellisia seuraamuksia koskeva direktiivi.

44.

Hallinnolliset toimenpiteet terrorismista epäiltyjen
henkilöiden ja yhteisöjen varojen, muun
rahoitusomaisuuden tai taloudellisen hyödyn
jäädyttämiseksi EU:ssa (SEUT-sopimuksen 75 artikla)

Säädös

Terrorismista epäiltyjen henkilöiden ja yhteisöjen varojen, muun rahoitusomaisuuden ja
taloudellisen hyödyn jäädyttämistä koskevat EU:n sääntelypuitteet kattavat vain terroristit,
joiden aiheuttama uhka on kansainvälinen tai maailmanlaajuinen. Tämäntyyppisiä sääntöjä
ei kuitenkaan ole toistaiseksi laadittu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen
tavoitteiden toteuttamiseksi. Tällä aloitteella pyritään käyttämään Lissabonin sopimuksen
tarjoamaa uutta oikeusperustaa siten, että perustetaan johdonmukaiset ja tehokkaat
sääntelypuitteet hallinnollisille toimenpiteille tällaisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen,
muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisen hyödyn jäädyttämiseksi.
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Otsake

Nro

Aloitetyyppi2

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

45.

Erityiset suojatoimet rikosoikeudenkäynneissä
suojattomassa asemassa olevien epäiltyjen tai
syytettyjen henkilöiden osalta

Säädös

Direktiivillä pyritään varmistamaan, että rikosoikeudenkäynneissä kaikkialla EU:ssa
kiinnitetään erityistä huomiota epäiltyihin tai syytettyihin, jotka eivät voi esim. ikänsä tai
fyysisen tai psyykkisen tilansa vuoksi ymmärtää tai seurata menettelyn sisältöä tai
merkitystä.

46.

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto
Säädös
jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

Asetuksen (EY) N:o 1393/2007 tarkistamisessa kiinnitetään erityistä huomiota lähettävien
ja vastaanottavien viranomaisten toimien tuloksellisuuteen ja painotetaan
tiedoksiantopyynnön välittämistä koskevaan pyyntöön liittyviä käytännön järjestelyjä.
Aloite saattaa sisältää myös yhteiset vähimmäisvaatimukset.

47.

Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen
vuonna 2013: Edistyminen EU:n kansalaisten
oikeuksien käyttöä koskevien esteiden poistamisessa*

Muu kuin säädös

Tavoitteena on raportoida edistymisestä vuonna 2010 julkaistun kansalaisuutta koskevan
katsauksen jälkeen ja esittää uusia toimenpiteitä, joilla voidaan poistaa jäljellä olevat
esteet, joiden vuoksi EU:n kansalaiset eivät pysty käyttämään kaikkia perussopimuksista
johtuvia oikeuksiaan. Kyseessä on Euroopan kansalaisten teemavuoden keskeinen
toimintatavoite. (vuoden 2013 toinen neljännes)

48.

Euroopan syyttäjänviraston perustaminen suojelemaan
unionin taloudellisia etuja*

Säädös

Tällä aloitteella on tarkoitus laatia puitteet ja edellytykset unionin taloudellisten etujen
suojaamiseen tähtäävän Euroopan syyttäjäviraston perustamiselle. Sen ohella esitetään
Eurojustin uudistamista ja EU:n taloudellisten etujen suojaamista koskevat ehdotukset.
(vuoden 2013 toinen neljännes)

49.

Rahanpesun torjunta

Säädös

Rahanpesu sisältyy ”eurooppalaisten rikosten” luetteloon, ja se on kriminalisoitu kaikissa
EU:n jäsenvaltioissa. EU:n jäsenvaltiot eivät kuitenkaan sovella samaa rahanpesun
määritelmää ja määräävät myös erilaisia seuraamuksia. Tämä vaikeuttaa rajatylittävää
tutkintaa ja poliisiyhteistyötä, joten rahanpesurikoksen määritelmä on syytä
yhdenmukaistaa EU:n tasolla.

50.

Savukkeiden salakuljetuksen torjunta

Muu kuin säädös

Tämän strategian tavoitteena on ottaa käyttöön EU:n tasoiset kattavat toimet savukkeiden
laittomaan kauppaan puuttumiseksi, kun otetaan huomioon sen aiheuttamat julkisten
tulojen menetykset ja sen asema järjestäytyneen rikollisuuden toiminnassa. Paremmin
koordinoidut ja kohdennetut toimet sisältäisivät tietojenvaihdon, standardien
vahvistamisen ja kansainvälisen yhteistyön.
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Otsake

Nro

Aloitetyyppi2

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

51.

Unionin viisumipolitiikan uudelleentarkastelu laillisen
matkustamisen helpottamiseksi

Säädös / muu kuin
säädös

Yhteisön viisumisäännöstöllä on sen voimaantulosta alkaen yksinkertaistettu viisumien
myöntämistä koskevia sääntöjä ja edellytyksiä sekä edistetty yhteisten sääntöjen
yhdenmukaista soveltamista. Komissio ehdottaa muutoksia, joilla kehitetään
viisumisäännöstöä sen täytäntöönpanoa koskevan arviointikertomuksen tulosten
perusteella. Näin varmistetaan, että EU:n viisumipolitiikka edistää talouskasvua ja
kulttuurien välistä vaihtoa helpottamalla laillista matkustamista (esim. liike- ja
lomamatkailijat, opiskelijat ja nuoret) ja varmistamalla turvallisuuden korkean tason
EU:ssa

52.

Eläinlääkkeet

Säädös

Tarkoituksena on luoda eläinlääkkeitä ja eräitä niiden käyttöön liittyviä kysymyksiä
koskeva sääntelykehys, jotta toimintaolosuhteista saadaan tasapuoliset koko EU:ssa ja
hallinnollista rasitusta voidaan vähentää.

53.

Kloonaustekniikan käyttö elintarviketuotannossa

Säädös / muu kuin
säädös

Aloite on jatkoa komission kertomukselle, joka koskee eläinten kloonausta
elintarviketuotantoa varten ja liittyy sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan.
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Nro

Otsake

Aloitetyyppi2

Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

Eurooppa maailmanlaajuisena toimijana
54.

Vuoden 2015 jälkeistä kehitysohjelmaa koskevan EU:n Muu kuin säädös
kannan valmistelu

Komissio aikoo jatkaa kunnianhimoisen ja kattavan, vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevan
kehitysyhteistyösopimuksen valmisteluja osana vuosituhannen kehitystavoitteita koskevan
strategian noudattamista sekä RIO+20-prosessin ja kestävän kehityksen tavoitteita
koskevan prosessin jatkotoimia. Painopisteinä ovat erityisesti vastuunjako ja vastuullisuus.

55.

EU:n kannan valmistelu RIO+20-prosessin
jatkotoimille, mukaan lukien kestävän kehityksen
tavoitteiden suunnittelu

Muu kuin säädös

Tässä tiedonannossa esitetään EU:n jatkotoimet RIO+20-prosessille, myös kestävän
kehityksen tavoitteet, osana vuosituhannen kehitystavoitteita koskevan strategian
noudattamista sekä RIO+20-prosessin ja kestävän kehityksen tavoitteita koskevan
prosessin jatkotoimia.

56.

Vuoden 2013 laajentumispaketti

Muu kuin säädös

Neuvosto on pyytänyt komissiota raportoimaan säännöllisesti ehdokasmaista ja
mahdollisista ehdokasmaista. Neuvosto voi määritellä kunkin vuoden lopulla tämän
strategia-asiakirjan perusteella laajentumisen tärkeimmät strategiset linjaukset.

57.

Neuvotteluohjeet kattavien kauppa- ja
investointisopimusten tekemiseksi

Neuvotteluohjeet

Jos työpaikkoja ja kasvua käsittelevän korkean tason työryhmän loppuraportissa ja
meneillään olevassa mahdollisen sopimuksen soveltamisalan kartoituksessa suositellaan
neuvottelujen aloittamista kyseisistä sopimuksista, näiden neuvottelujen päätavoitteena on
hyödyntää käyttämätön potentiaali ja luoda uusia taloudellisia mahdollisuuksia erityisesti
niillä aloilla, joilla on suurimmat mahdollisuudet työllistämiseen ja kasvuun.
Tarkoituksena on myös antaa vahva viesti siitä, että maailman kaksi suurinta taloutta ovat
sitoutuneet edistämään avoimia markkinoita.

58.

Kriisinhallintaa EU:n ulkopuolella koskeva kattava
lähestymistapa

Muu kuin säädös

Euroopan unionilla on muita kansainvälisiä toimijoita ainutlaatuisempi työkaluvalikoima
käytettävissään monimutkaisten kriisien ratkaisemiseksi ulkomailla. Näitä välineitä on
käytettävä johdonmukaisesti ja läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siten, että ne
kattavat kriisinhallinnan kokonaisuudessaan aina kriisien ennaltaehkäisystä niiden
jälkeiseen jälleenrakentamiseen.
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Liite II: Yksinkertaistamista ja lainsäädäntörasitteen vähentämistä koskevat aloitteet
Nro

Otsake

Aloitetyyppi

Aloitteeseen sisältyvä
yksinkertaistaminen ja
lainsäädäntörasitteen vähentäminen

Yksinkertaistamisesta tai
lainsäädäntörasitteen vähentämisestä
hyötyvät sidosryhmät

Hyväksymisajankohta

Kilpailu
1.

EU:n yrityskeskittymien valvonnan
yksinkertaistaminen

Muu kuin
säädös

Tarkoituksena on vähentää fuusioituvia Yritykset,
jotka
osallistuvat 2013
yrityksiä koskevaa byrokratiaa siten, että ilmoitusmenettelyyn saadakseen komission
sulautumisesta ilmoittaminen on helpompaa ja hyväksynnän sulautumalle.
ongelmattomat sulautumatapaukset saatetaan
yksinkertaistetun menettelyn piiriin.

Digitaalistrategia
2.

Laajakaistainfrastruktuurin
käyttöönottokustannusten alentaminen

Säädös

Ehdotuksella
Euroopan
parlamentin
ja
neuvoston asetukseksi vähennetään tuntuvasti
rakennusteknisiä kustannuksia, tarpeettoman
hallinnollisen
rasituksen
aiheuttamia
kustannuksia
ja
kannustetaan
näin
infrastruktuurin käyttöönottoa.

Asetuksessa on tarkoitus säätää oikeuksista ja 2013
velvollisuuksista, joita sovelletaan kansallisiin
ja
paikallisiin
viranomaisiin
sekä
teleoperaattoreihin ja muihin liikelaitoksiin
(esim. vesi, energia, rautatiet).

Säädös

Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja Kaikki toimijat, joita elintarvikeketjun 2013
virtaviivaistaa nykyistä sääntelykehystä, jotta virallinen valvonta koskee.
jäsenvaltioiden harjoittamaa elintarvikeketjun
virallista valvontaa voidaan tehostaa ja samalla
minimoida
toimijoiden
rasitteet.
Valvontaresurssien tehokkaammalla käytöllä
edesautetaan kriisien ehkäisemistä, rajoitetaan
sääntöjen noudattamisesta talouden toimijoille
aiheutuneita kustannuksia ja varmistetaan
tasapuoliset toimintaedellytykset.

Terveys ja kuluttaja-asiat
3.

Virallista valvontaa koskeva uusi asetus
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Nro

Otsake

Aloitetyyppi

Aloitteeseen sisältyvä
yksinkertaistaminen ja
lainsäädäntörasitteen vähentäminen

Yksinkertaistamisesta tai
lainsäädäntörasitteen vähentämisestä
hyötyvät sidosryhmät

Hyväksymisajankohta

4.

Kasvien lisäysaineistoa koskeva uusi
asetus

Säädös

Aloitteella pyritään edistämään innovointia, Mikroyritykset, joihin sovelletaan kasvien 2013
vähentämään hallinnollista kokonaisrasitusta ja lisäysaineistoa koskevia sääntöjä.
joustavoittamaan sääntelyä globalisaatiota,
erikoistumista
ja
maataloushyödykkeiden
uusien käyttötapojen kehittämistä varten.
Samalla
otetaan
huomioon
muutokset
maatalouden
ja
luonnonympäristön
vuorovaikutusta
koskevissa
yhteiskunnan
odotuksissa. Tarkoituksena on uudenaikaistaa
ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä siten, että
siemeniä ja kasvinlisäysaineistoa koskevat 12
direktiiviä korvataan yhdellä säädöksellä.

5.

Kasvien terveyttä koskeva uusi asetus

Säädös

Aloitteessa säilytetään poikkeus pienille Pk-yritykset,
toimijoille,
jotka
myyvät
kasvien lisäysaineistoa
lisäysaineistoa
pelkästään
paikallisilla markkinoilla.
markkinoilla.

6.

Eläinten terveyttä koskeva uusi asetus

Säädös

Tavoitteena on tarjota yksinkertaisempi
sääntelykehys (yhdellä asetuksella korvataan
yli 40 direktiiviä) ja selvemmät vastuualueet,
joita viranomaisten ja toimijoiden on helpompi
käyttää, jotta jatkossa ei tarvittaisi yhtä paljon
aikaa ja vaivaa sääntöjen tutkimiseen ja
noudattamiseen.
Uuden
digitaalitekniikan
parempi hyödyntäminen ja yksinkertaistetut
vaatimukset
tarjoavat
mahdollisuudet
merkittäviin säästöihin. Samalla säilytetään
kuitenkin korkeatasoiset turvallisuusstandardit
tautien valvonnan ja eläinten kaupan
turvallisuuden varmistamiseksi.

jotka
myyvät
kasvien 2013
pelkästään
paikallisilla

Eurooppalaiset
karjankasvattajat,
eläviä 2013
eläimiä tai eläintuotteita myyvät yritykset ja
jäsenvaltioiden
toimivaltaiset
eläinlääkintäviranomaiset.
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Nro

Otsake

Aloitetyyppi

Aloitteeseen sisältyvä
yksinkertaistaminen ja
lainsäädäntörasitteen vähentäminen

Yksinkertaistamisesta tai
lainsäädäntörasitteen vähentämisestä
hyötyvät sidosryhmät

Hyväksymisajankohta

7.

Eläinlääkkeitä koskevan lainsäädännön
tarkistaminen

Säädös

Tavoitteena on yksinkertaistaa sääntelyä ennen
myyntiluvan saamista ja sen jälkeen (ml.
lääketurvatoiminta):
vähentämällä
yrityksiin
kohdistuvaa
hallinnollista rasitusta (keskitytään pkyrityksiin),
mitä
toivottiin
julkisessa
kuulemisessa ja vaikutustenarvioinnissa,
parantamalla
lääkkeiden
saatavuutta
sisämarkkinoilla
(myös
harvinaisemmat
eläinlajit).

8.

Hygieniapakettiin sisältyvä lainsäädäntö
(tarkistaminen)

Säädös

Koska
hygieniapaketin
periaatteet
ja Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja 2013
vaatimukset avasivat Euroopan unionin elintarvikealan yritykset.
markkinat kaikille elintarvikealan toimijoille,
kaikista kansallisista toimenpiteistä on nykyisin
ilmoitettava
komissiolle
ja
muille
jäsenvaltioille jo luonnosvaiheessa. Näin
viranomaiset saavat aloitteista tietoa ja voivat
kommentoida
valmisteluvaiheessa
olevaa
lainsäädäntöä, josta tulee hyväksymisen jälkeen
suoraan
sovellettavaa
(direktiivi
N:o
98/34/EY).
Hygieniapaketin
tarkistamisella
pyritään
yksinkertaistamaan
nykyisiä
ilmoittamissääntöjä, mikä voi johtaa siihen, että
jäsenvaltiot käyttävät hygieniapaketin tarjoamia
joustovälineitä enemmän hyväkseen.

Säädös

Tarkoituksena
on
useiden
muutosten Jäsenvaltioiden viranomaiset.
koontaminen yhdeksi säädökseksi, mukaan
lukien säädös viisumitietojärjestelmän käytöstä
ja vuoden 2011 muutokset.

Eläinlääketeollisuus
(ml.
pk-yritykset), 2013
maanviljelijät, mehiläishoitajat, eläinlääkärit,
toimivaltaiset
kansalliset
viranomaiset,
lemmikkieläinten omistajat ja kuluttajat.

Sisäasiat
9.

Schengenin rajasäännöstön
tarkistaminen (asetus (EY) N:o
562/2006)

2013
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Nro

10.

Otsake

Unionin viisumipolitiikan
uudelleentarkastelu laillisen
matkustamisen helpottamiseksi

Aloitetyyppi

Säädös

Aloitteeseen sisältyvä
yksinkertaistaminen ja
lainsäädäntörasitteen vähentäminen

Yksinkertaistamisesta tai
lainsäädäntörasitteen vähentämisestä
hyötyvät sidosryhmät

Tarkoituksena on yksinkertaistaa sääntelyä Matkailijat, kuten liike- ja lomamatkailijat.
soveltamalla kehittyneempää lähestymistapaa,
jossa välttämätön valvonta ulkorajoilla on
tasapainossa laillisen matkustamisen (kuten
liike- ja lomamatkailun) helpottamisen tarpeen
kanssa.

Hyväksymisajankohta
2014

16

Nro

Otsake

Aloitetyyppi

Aloitteeseen sisältyvä
yksinkertaistaminen ja
lainsäädäntörasitteen vähentäminen

Yksinkertaistamisesta tai
lainsäädäntörasitteen vähentämisestä
hyötyvät sidosryhmät

Hyväksymisajankohta

Yritys- ja teollisuustoiminta
11.

Aloite (komission delegoitu säädös)
rakennusalan tuotteita koskevan
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisten
suoritustasoilmoitusten tietoteknisestä
käsittelystä

Säädös

Uudessa rakennusalan tuotteita koskevassa
direktiivissä (EU) N:o 305/2011 on erikseen
säädetty suoritustasoilmoitusten sähköisestä
käsittelystä. Asetus tulee voimaan 1.7.2013.
Tämä kysymys on ratkaistu siten, että komissio
on valtuutettu antamaan delegoitu säädös
aiheesta.
Oikeusperustan
puuttuminen
tämäntyyppiseltä
toiminnalta
aiheuttaa
oikeusvarmuuden puutetta ja estää tieto- ja
viestintätekniikan tehokkaan käytön ilmoitusten
käsittelyssä.

Alan yritykset, erityisesti rakennusalan 2013
tuotteiden valmistajat, antoivat vahvan
kannatuksensa vastaavalle säännökselle, joka
sisältyi
komission
alkuperäiseen
asetusehdotukseen.
Alan
yrityksille
suoritustasoilmoitusten
sähköinen käsittely tuo merkittäviä säästöjä,
kuten sähköisen laskutuksen kehitys on
osoittanut.
Aloitteella
luodaan
myös
oikeusvarmuutta.
Jakelijat ja käyttäjät hyötyvät siitä, että
rakennusalan tuotteita koskevat tiedot saadaan
sähköisesti nopeasti käyttöön.

12.

Komission täytäntöönpanoasetus, jolla
muutetaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseen (EY) N:o
1907/2006 (REACH) perustuvista
Euroopan kemikaalivirastolle
suoritettavista maksuista annettua
asetusta (EY) N:o 340/2008
Osa REACH-uudelleentarkastelua
vuonna 2012

Säädös

Asetuksen muutosluonnos on jatkoa REACHasetuksen uudelleentarkasteluun perustuville
suosituksille ja erityisesti suositukselle tarjota
lisätukea pk-yrityksille, jotta kustannusten
jakoa
voidaan
tasapainottaa
eri
yrityskokoluokkien
kesken.
Aloitteella
tasapainotetaan maksut ja kustannukset
uudelleen siten, että otetaan huomioon viraston
kulut, mutta tarjotaan lisää alennuksia pkyrityksille, joilla on suuria yrityksiä heikommat
valmiudet
vastata
REACH-säännösten
noudattamiskuluista.

Kustannusten tasapainottaminen uudelleen 2013
merkitsee pk-yrityksille lisää alennuksia: -35
%, -65 % ja -95 % verrattuna nykyisiin
vakiorekisteröintimaksuihin ja -30%, -60 % ja
-90
%
verrattuna
nykyisiin
vakiolupamaksuihin: -30 %, -60 % ja -90 %
rekisteröintimaksuista ja -20 %, -50 % ja -85
%
lupamaksuista.
Jotta kemikaalivirasto saa toimintansa
edellyttämät
varat,
tätä
pk-yrityksille
myönnettävää maksujen ja kulujen alennusta
on kompensoitava korottamalla suurilta
yrityksiltä perittäviä vakiomääräisiä maksuja
ja kuluja.
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Nro

Otsake

Aloitetyyppi

Aloitteeseen sisältyvä
yksinkertaistaminen ja
lainsäädäntörasitteen vähentäminen

Yksinkertaistamisesta tai
lainsäädäntörasitteen vähentämisestä
hyötyvät sidosryhmät

13.

Kaikkien neuvoston asetuksen (EY) N:o
1216/2009 (tiettyihin
maataloustuotteiden valmistuksessa
tuotettuihin tavaroihin sovellettava
kauppajärjestelmä) täytäntöönpanosta
annettujen voimassa olevien komission
asetusten uudelleentarkastelu

Säädös

Ehdotuksen tarkoituksena on saattaa neuvoston
asetusta (EY) N:o 1216/2009 koskevat
voimassaolevat
komission
täytäntöönpanoasetukset
Lissabonin
sopimuksen kanssa yhteensopiviksi.

14.

Teollisuustuotteiden sisämarkkinoiden
uudistaminen

Säädös

Ehdotuksen tavoitteena on mm. puuttua Teollisuusyritykset
teollisuustuotteita koskevan EU:n nykyisen palveluyritykset
lainsäädännön puutteisiin ja vanhentuneisiin
vaatimuksiin, jotta sääntelyä voidaan lujittaa ja
yksinkertaistaa edelleen.

Hyväksymisajankohta

Tämä prosessi hyödyttää kaikkia sidosryhmiä, 2013
kuten maataloustuotteiden tuojia ja viejiä ja
jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia
(tulli,
maksajavirastot,
maatalousja
talousministeriöt).
Uudistus johtaa tuojien ja viejien kannalta
selkeämpiin sääntöihin ja alentaa näin
liiketoiminnan kuluja.
ja

niihin

liittyvät 2013

Sisämarkkinat ja palvelut
15.

Aloite sähköisen laskutuksen käytöstä
julkisten hankintojen alalla

Säädös / muu
kuin säädös

Tavoitteena on vähentää julkisten hankintojen Yritykset, jotka haluavat osallistua julkisiin 2013
alalla laskutukseen tarvittavaa aikaa ja sen hankintamenettelyihin.
aiheuttamia kuluja yrityksille.

Meri- ja kalastusasiat
16.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi kalavarojen
säilyttämisestä meren eliöiden
suojelemiseen tähtäävien teknisten
toimenpiteiden avulla

Säädös

Tällä
aloitteella
pyritään
vähentämään
ongelmia, jotka johtuvat teknisiä toimenpiteitä
koskevan lainsäädännön monimutkaisuudesta.
Aloitteen tarkoituksena on yksinkertaistaa
teknisiä toimenpiteitä koskevia säännöksiä
antamalla
puiteasetus
ja
laatimalla
erityissäännöt alueellisesti.

Kalastusala ja kansalliset viranomaiset. 2014
Tämän
yksinkertaistamisen
odotetaan
vähentävän
kansallisille
viranomaisille
aiheutuvia
valvontaja
täytäntöönpanokustannuksia.
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Nro

Otsake

Aloitetyyppi

Aloitteeseen sisältyvä
yksinkertaistaminen ja
lainsäädäntörasitteen vähentäminen

Yksinkertaistamisesta tai
lainsäädäntörasitteen vähentämisestä
hyötyvät sidosryhmät

Hyväksymisajankohta

Verotus ja tulliliitto
17.

Yritystoiminnan helpottaminen
standardoidulla alv-ilmoituksella

Säädös / muu
kuin säädös

Komissio ehdottaa, että yritykset kaikkialla Rajatylittävää kauppaa harjoittavat yritykset.
EU:ssa
voisivat
halutessaan
käyttää
standardoitua alv-ilmoitusta, joka on saatavana
kaikilla kielillä.
Komissio perustaa jäsenvaltioiden avulla EU:n
alv-verkkoportaalin.

2013

Säädös / muu
kuin säädös

Tavoitteena on alentaa EU:n sisäiselle Kuljetusalan yritykset.
meriliikenteelle
aiheutuvaa
hallinnollista
rasitusta muita kuljetusmuotoja vastaavalle
tasolle siten, että vältetään moninkertaista
valvontaa.

2013

Liikenne
18.

Meriliikenteen sisämarkkinoita koskeva
”sininen vyöhyke”
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Liite III: Luettelo peruutetuista vireillä olevista ehdotuksista3

Nro

KOM/COM /
SEC /
Toimielinten
välinen viite

Otsake

Perustelut

Komission
ehdotuksen
julkaisuviite
EUVL:ssä

Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus
1.

KOM(1983) 13

Ehdotus
neuvoston
asetukseksi
Euroopan
yhteisöjen
jäsenvaltioiden
sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta
turkkilaisiin työntekijöihin ja heidän perheisiinsä tehdyn ETYTurkki
assosiointineuvoston
päätöksen
N:o
3/80
täytäntöönpanosta Euroopan talousyhteisössä

Vanhentunut. Korvattu asiakirjalla COM(2012) 152, ehdotus EYVL C 110,
neuvoston päätökseksi Euroopan talousyhteisön ja Turkin 25.4.1983, s. 1.
välisestä assosiaatiosta tehdyllä sopimuksella perustetussa
assosiaationeuvostossa esitettävästä Euroopan unionin
kannasta
sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamista
koskeviin määräyksiin 2012/0076 (NLE)

Euroopan ulkosuhdehallinto (EEAS)
2.

COM(2012) 43
2012/0009/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Komission kanta asiaan on muuttunut.
esitettävästä Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen liitteen
XIII (Liikenne) muuttamiseen

EUVL C 102,
5.4.2012, s. 25.

Laajentumisasiat
3.

3

KOM(1984) 306

Luonnos
ETY-Jugoslavian–yhteistyöneuvoston
päätökseksi
ETY:n ja Jugoslavian 1. huhtikuuta 1983 tehdyn
yhteistyösopimuksen sosiaaliturva-alan yhteistyötä koskevien
määräysten täytäntöönpanemisesta

Vanhentunut. Sosiaaliturvajärjestelmien välistä koordinointia koskevat määräykset on sisällytetty vakautus- ja
assosiaatiosopimuksiin, jotka on allekirjoitettu useimpien
seuraajavaltioiden kanssa. Neuvosto hyväksyi lokakuussa 2010
ehdotukset, jotka koskivat Kroatiaa ja entistä Jugoslavian
tasavaltaa Makedoniaa (EUVL L 306, 23.11.2010). Albaniaa
ja Montenegroa koskevista ehdotuksista neuvotellaan
parhaillaan.

Peruuttaminen tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Nro

KOM/COM /
SEC /
Toimielinten
välinen viite

Otsake

Perustelut

Komission
ehdotuksen
julkaisuviite
EUVL:ssä

Yritys- ja teollisuustoiminta
4.

KOM(2010) 280
2010/0168/NLE

Ehdotus
neuvoston
päätökseksi
moottoriajoneuvojen
hyväksymistä sähköturvallisuuden osalta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön nro 100
pakollisesta soveltamisesta

Vanhentunut. Ehdotus on korvattu yhdessä asiakirjan EUVL C 121,
KOM(2010) 310 kanssa uudella ehdotuksella, joka 19.4.2011, s. 12.
hyväksyttiin komission asetuksena (EU) N:o 407/2011,
annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 muuttamisesta.

5.

KOM(2010) 310
2010/0169/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi Yhdistyneiden Kansakuntien
Euroopan talouskomission sääntöjen nro 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 pakollisesta soveltamisesta
moottoriajoneuvojen,
niiden
perävaunujen
sekä
niihin
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden
tyyppihyväksyntää varten

Vanhentunut. Ehdotus on korvattu yhdessä asiakirjan EUVL C 121,
KOM(2010) 280 kanssa uudella ehdotuksella, joka 19.4.2011, s. 14.
hyväksyttiin komission asetuksena (EU) N:o 407/2011,
annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 muuttamisesta.

Sisäasiat
6.

KOM(2009) 701
2009/0186/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä Euroopan
unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan
unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen
käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle

Vanhentunut. Korvattu asiakirjalla KOM(2011) 281, ehdotus EUVL C 88,
neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä Euroopan 19.3.2011, s. 7.
unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien
Euroopan
unionista
peräisin
olevien
PNReli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä
Australian tullilaitokselle. Ehdotus hyväksyttiin 13. joulukuuta
2011.

7.

KOM(2009) 702
2009/0187/NLE

Ehdotus neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä Euroopan
unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli
matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä
Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS)
(vuoden 2007 PNR-sopimus)

Vanhentunut. Korvattu asiakirjalla KOM(2011) 807, ehdotus EUVL C 88,
neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen käyttöä ja 19.3.2011, s. 7.
siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle
koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin
sopimuksen tekemisestä. Neuvosto hyväksyi tämän
ehdotuksen 26. huhtikuuta 2012 (2011/0382/NLE).
Matkustajarekisteritietoja koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen
sopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2012.

21

Nro

KOM/COM /
SEC /
Toimielinten
välinen viite

Otsake

Perustelut

Komission
ehdotuksen
julkaisuviite
EUVL:ssä

Oikeusasiat
8.

KOM(2006) 399
2006/0135/CNS

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2201/2003
muuttamisesta
tuomioistuimen
toimivallan
osalta
sekä
avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen
antamisesta

Vanhentunut. Korvattu uudella ehdotuksella KOM(2001) 105, joka on hyväksytty 14 jäsenvaltiossa tiiviimmän yhteistyön
toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla
annettuna neuvoston asetuksena (EU) N:o 1259/2010.

9.

KOM(2010) 708
2010/0347/APP

Ehdotus neuvoston päätökseksi asetuksen (EY) N:o 168/2007
täytäntöönpanosta
monivuotisen
toimintakehyksen
hyväksymiseksi Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi
2007–2012 28 päivänä helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston
päätöksen (2008/203/EY) muuttamisesta

Vanhentunut. Tarkoituksena oli muuttaa monivuotista EUVL C 121,
toimintakehystä
koskevaa
nykyistä
päätöstä,
jonka 19.4.2011, s. 35.
voimassaoloaika päättyy vuoden 2012 lopussa. Ehdotus ei
kuitenkaan saavuttanut vaadittua yksimielisyyttä neuvostossa,
ja se korvattiin asiakirjalla KOM(2011) 880, ehdotus
neuvoston
päätökseksi
unionin
perusoikeusviraston
monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi
2013–2017. Ehdotus on määrä hyväksyä vuoden 2012 loppuun
menneessä.

10.

KOM(2002) 520

Ehdotus neuvoston päätökseksi lapsiin liittyvää yhteydenpitoa Neuvostossa käydyt keskustelut ovat osoittaneet, että vaadittua EYVL C 20-E,
koskevan
Euroopan
neuvoston
yleissopimuksen yksimielisyyttä ei voida saavuttaa.
28.1.2003, s. 369.
allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta

Euroopan petostentorjuntavirasto
11.

KOM(2001) 272,
muutettu asiak.
KOM(2002) 577
2001/0115/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön Vanhentunut. Korvattu asiakirjalla COM(2012) 363, ehdotus
taloudellisten etujen rikosoikeudellisesta suojaamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta
rikosoikeudellisin keinoin.

EYVL C 240-E,
28.8.2001, s. 125,
ja EUVL C 71-E
25.3.2003, s. 1.

Verotus ja tulliliitto
12.

KOM(2003) 234,
muutettu asiak.
KOM (2004) 468
2003/0091/CNS

Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin
muuttamisesta
postialalla
suoritettavien
arvonlisäveron osalta

77/388/ETY Tästä ehdotuksesta neuvostossa käydyt keskustelut eivät ole EUVL C 76
palveluiden edenneet vuoden 2010 jälkeen. Neuvoston kannan vuoksi 25.3.2004, s. 16.
komissio aikoo käsitellä tätä aihetta uudelleen osana kaikkia
yleisen edun mukaisia vapautuksia koskevaa tulevaa
tarkasteluaan (jatkoa alv-tiedonannolle, KOM(2011) 851).
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Nro

KOM/COM /
SEC /
Toimielinten
välinen viite

Otsake

Perustelut

Komission
ehdotuksen
julkaisuviite
EUVL:ssä

Kauppapolitiikka
13.

KOM(2005) 661
2005/0254/COD

Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista Neuvostossa ei ole päästy asiasta yhteisymmärrykseen. Lisäksi EUVL C 49,
tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä
WTO:n pysyvän valituselimen äskettäinen lausunto WTO- 28.2.2006, s. 53.
sääntöjen oikeudellisesta tulkinnasta teki ehdotuksesta
vanhentuneen.

Kodifioinnit
14.

KOM(2009) 546
2009/0154
(COD)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Direktiivi, jonka kodifiointia
ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta marraskuuta 2014 alkaen.
yhteensopivuudesta) (Kodifioitu toisinto)

ehdotetaan, kumotaan

1. EUVL C 88,
19.3.2011, s. 2.
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