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I. melléklet – Jövőbeni kezdeményezések1
Jövőbeni kezdeményezések – 2013 – 2014
A * azt jelzi, hogy a Bizottság elkötelezte magát az adott kezdeményezés 2013-ben való elfogadása mellett

Nº

Megnevezés

Kezdeményezés
típusa2

A célkitűzések körének ismertetése

A valódi gazdasági és pénzügyi unió megvalósítása felé
1.

Éves növekedési jelentés*

2.

A párhuzamos bankrendszerrel kapcsolatos rendszerszintű jogalkotási
kockázatok kezelése*

A 2012. márciusi zöld könyvet és a Pénzügyi Stabilitási Tanács által koordinált
nemzetközi tevékenységet követően a Bizottság kezelni fogja a párhuzamos
bankrendszer szervezeteivel és gyakorlataival – például a pénzpiaci alapokkal, az
értékpapírosítással, és olyan, valamennyi típusú pénzügyi szervezet által végzett
tevékenységekkel, mint az értékpapír-kölcsönzés és a forward visszavásárlási
megállapodások – kapcsolatos rendszerszintű problémákat. (2013. 3. negyedév)

3.

A mutatók és referenciaértékek előállítására, és különösen
azok irányítására és kiszámítására vonatkozó közös keret

jogalkotási

Az átfogó célkitűzés a referenciaértékek és mutatók előállításának és használatának
fokozottabb integritása, ami erősíteni fogja a piaci bizalmat és hatékonyságot, és javítja
majd a befektetők védelmét.

4.

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének
felülvizsgálata

jogalkotási/nem
jogalkotási

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét (a három Európai Felügyeleti Hatóságot és
az Európai Rendszerkockázati Testületet) létrehozó rendeletek előírják, hogy a Bizottság
2013-ban végezzen alapos felülvizsgálatot, módosítási javaslatok megfogalmazása
érdekében.

1
2

nem jogalkotási

A Bizottság – egy közlemény kíséretében – éves növekedési jelentést tesz közzé, amely
az Európai Tanács tavaszi ülésén sorra kerülő megbeszélések fő kiindulópontja lesz. A
jelentés egyrészt áttekintést ad az elért haladásról, másrészt előretekintő horizontális
stratégiai szakpolitikai iránymutatást ad a tagállamok részére. (2013. 4. negyedév)

Az egyes kezdeményezésekre vonatkozó menetrend az alábbi honlapon található: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm
A kezdeményezés típusa a hatásvizsgálati folyamat eredményeként megváltozhat.
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Megnevezés

Kezdeményezés
típusa2

A célkitűzések körének ismertetése

5.

A hosszú távú finanszírozás biztosítása, a pénzügyi
intézmények, piacok és eszközök hatékonyságát biztosító
intézkedések révén

jogalkotási

A Bizottság által az év végén elfogadandó zöld könyvet, és az azt kísérő vitát követően, a
Bizottság javaslatot fog tenni a hosszú távú európai finanszírozás feltételeinek javítását
célzó szakpolitikai intézkedésekre. Az intézkedések némelyike egyéb javaslatokba (így a
VI. ÁÉKBV-javaslatba) is belefoglalható.

6.

A közös stratégiai keretbe tartozó alapok és az EU gazdasági
kormányzása

nem jogalkotási

A közlemény elemezni fogja, hogy a közös stratégiai keretbe tartozó alapok miként
járulnak hozzá az EU gazdasági kormányzásához, milyen szerepet játszanak a gazdasági
növekedés előmozdításában, és hogy a stabil makrogazdasági keret mennyire fontos az
alapok hatékony felhasználása szempontjából. A dokumentum megvizsgálja a közös
stratégiai keretbe tartozó alapok kapcsolódását a gazdasági kormányzás eljárásaihoz, és
kifejti, hogy miként érvényesítik a makrogazdasági feltételeket.

7.

A 2014-2020-as időszakra szóló, közös stratégiai keretbe
tartozó alapokra vonatkozó országspecifikus tárgyalásokkal
kapcsolatos megbízatások

nem jogalkotási

Ezek a dokumentumok – partnerségi megállapodások elfogadás céljából – kialakítják az
elkövetkező hét évben a tagállamokban megvalósítandó állami beruházásokra vonatkozó
prioritásokat.

8.

A kollektív befektetési alapokra/ VI. ÁÉKBV-re vonatkozó
keret reformja (a hangsúly a hosszú távú befektetéseken, a
termékelőírásokon és a letétkezelőkön van)

jogalkotási

A párhuzamos bankrendszerre vonatkozó, közelmúltbeli nemzetközi munka
meghatározott egyes – szorosabb vizsgálatot igénylő – hiányosságokat a befektetési
alapok terén (például a pénzpiaci alapok és az értékpapír-kölcsönzés alkalmazása,
valamint az értékesítési és visszavásárlási (repo) ügyletek). Ez a kezdeményezés – a
befektetési jegyek vonzerejének megóvása érdekében – kezelni fog számos, a
rendszerszintű kockázatokkal, a befektetési jegyek piacának hatékonyságával,
versenyképességével és integrációjával kapcsolatos aggodalmat. Ez hozzájárul majd a
pénzügyi stabilitás megőrzéséhez, és a hosszú távú befektetések kultúrájának
előmozdításához Európában, ezáltal pedig a gazdasági növekedés és a munkahelyek
megerősítéséhez.

jogalkotási

Az általános csoportmentességi rendelet megállapítja annak legmegfelelőbb feltételeit,
hogy a bejelentési kötelezettség alól mentesített állami támogatások összhangban
álljanak a belső piaccal. Ez csökkenteni fogja a nemzeti hatóságok adminisztratív terheit.
(2013. 4. negyedév)

A versenyképesség erősítése
9.

Az állami támogatás korszerűsítése: Általános
csoportmentességi rendelet (800/2008/EK)*
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10. Az állami támogatás korszerűsítése a kulcsfontosságú
ágazatokban

nem jogalkotási

Az alábbi támogatásokra vonatkozó iránymutatásokba foglalt összeegyeztethetőségi
feltételek felülvizsgálata: a kutatás-fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott támogatás, a
kockázati tőke támogatása, a regionális támogatás, a környezetvédelmi támogatás, az
ipari megmentési és szerkezetátalakítási támogatás; valamint a repülőtereknek és a
légitársaságoknak nyújtott támogatás. Az említett felülvizsgálatok célja az EU gazdasági
növekedési stratégiájának támogatása, megfelelőbb összpontosítás a Bizottság
végrehajtási tevékenységére, és a Bizottság döntéseinek gyorsabb meghozatala.

11. A technológiaátadási csoportmentességi rendelet és az ahhoz
kapcsolódó iránymutatás felülvizsgálata

nem jogalkotási

A cél a termelési technológia licencbe adására vonatkozó keretfeltételek javítása, és
ezáltal az innováció és a növekedés ösztönzése a hatékony verseny biztosítása mellett.

12. Energiatechnológiák és innováció a jövőbeni európai
energiapolitikában

nem jogalkotási

Az energiatechnológiák fejlesztésének előmozdítása a 2050-ig szóló energia ütemtervnek
megfelelően, az uniós szintű energetikai kutatási, demonstrációs és piacépítési
tevékenységek elősegítése, valamint a piaci, szabályozási és viselkedési akadályok
elmozdítása az energetikai innovációs piac kiépítésének útjából (az Intelligens energia –
Európa III program keretében).

13. Az ipari termékek belső piacának reformja*

jogalkotási/nem
jogalkotási

A célkitűzés az ipari termékekre vonatkozó belső piaci jogszabályok minőségének és
hatékonyságának erősítése. E kezdeményezés kezeli majd a fennmaradó piaci akadályok
megszüntetését, különös tekintettel a nagy növekedési potenciállal rendelkező
termékekre, nagyobb összhangot biztosít a jogszabályok alkalmazása terén, és
egyszerűsíti azok igazgatását és végrehajtását. (2013. 3. negyedév)

14. A szabványosítási vívmányok felülvizsgálata

jogalkotási/nem
jogalkotási

A kezdeményezés az alábbi két részből áll majd:
1) Az EU nemzetközi versenyképességi, innovációs, digitális interoperabilitási és
technológiai fejlesztési politikájának támogatására szolgáló stratégiai prioritásokat és
konkrét megbízatásokat megállapító kezdeményezés.
2) 2013-ban független felülvizsgálat indul a stratégiai célkitűzésekhez viszonyított
haladás értékelése és az európai szabványügyi rendszer jelenlegi irányítása által nyújtott
teljesítmény elemzése céljából.

15. A közbeszerzés terén történő elektronikus számlázásra
vonatkozó kezdeményezés*

jogalkotási

Ez a kezdeményezés megszünteti a belső piac széttagoltságát azáltal, hogy előmozdítja a
vállalkozások és a hatóságok közötti elektronikus számlázást az állami szektorban, és
előmozdítja a nemzeti elektronikus számlázási rendszerek közötti átjárhatóságot. A
számlázással kapcsolatos eljárások automatizálásának előmozdítása révén hozzájárul a
vállalatok működési költségeinek és a hatóságok közbeszerzési költségeinek
csökkentéséhez (2013. 2. negyedév).
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16. A védelmi szektor átfogó stratégiája

nem jogalkotási

A stratégia választási lehetőségeket vázol majd fel az európai védelmi ágazat
versenyképességének és hatékonyságának előmozdítására a védelmet befolyásoló uniós
szakpolitikák következetes és integrált alkalmazása révén.

17. Javaslatok a kutatási és innovációs partnerség megerősítésére
a Horizon 2020 keretében*

jogalkotási

A beruházások fellendítése, valamint a legfontosabb ipari ágazatokban és a globális
fejlesztési segítségnyújtás során tett erőfeszítések összefogása a köz-magán partnerségek
megújítása és létrehozása révén. E partnerségek jelentős magánberuházásokat indukálnak
a legfontosabb ipari ágazatokban, így a gyógyszeripar, az energetika, a szállítás, a
repülés, az elektronika, a légiközlekedés kezelése és a bioalapú termékek terén. A
kezdeményezés a nemzeti kutatási programok közös végrehajtására szolgáló közszférán
belüli partnerségekre is kiterjed, hogy a K+F-t végző kkv-k, a legkorszerűbb metrológiai
megoldások, valamint az időseknek szóló IKT-alapú termékek és szolgáltatások
támogatása révén megerősítse az ipari versenyképességet. Egy másik kezdeményezés a
Szubszaharai-Afrika szegénységgel összefüggő betegségeivel veszi fel a küzdelmet.
(2013. 3. negyedév)

18. A vállalkozás megkönnyítése az egységes héabevallás révén*

jogalkotási

Az a cél, hogy az EU valamennyi nyelvén hozzáférhetővé tegyék az egységes
héabevallást, ami szabadon választható volna a vállalkozások számára egész EU-ban. Az
egységes héabevallási űrlap a héa és a szabályozás javítására vonatkozó ütemterv
jövőjére vonatkozó stratégia kulcsfontosságú pontja, mivel elősegíti a vállalkozások
terheinek csökkentését és a digitális egységes piac erősítését. (2013. 3. negyedév)

19. A héa rendszer hatékonyságának fokozása a héamértékek
szerkezetének felülvizsgálata révén

jogalkotási

A cél a kedvezményes mértékek alkalmazási körének kiigazítása a héarendszer
hatékonyságának növelése érdekében

20. A szabályozott szakmákhoz való hozzáférés

nem jogalkotási

A szabályozott szakmák terén a tagállamokban bekövetkezett közelmúltbeli fejlemények
felmérése, valamint a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv korszerűsítésére
irányuló javaslatban előirányzott kölcsönös értékelés megkönnyítésére szolgáló
módszertan kidolgozása. A javaslatban előirányzott kölcsönös értékelés a korlátozásokat
helyezi előtérbe (képesítések és korlátozott tevékenységek).

21. A kereskedelmi titkok eltulajdonítása elleni küzdelem

jogalkotási / nem
jogalkotási

E kezdeményezés arra irányul, hogy hatékony védelmet nyújtson a kereskedelmi titkok
ellopásával szemben, ami komoly visszatartó erőt jelenthet azoknak az innovatív
vállalatoknak a számára, akik kereskedelmi titkokat vesznek igénybe üzleti
tevékenységük kiterjesztéséhez a partnereikkel kötött licenc-megállapodások révén,
továbbá különösen arra, hogy a más jogrendszerekben meglévő védelmet figyelembe
véve összehangolja a kereskedelmi titkok védelmére vonatkozó meglévő szabályokat.
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Nº

Megnevezés

22. Bankszámla kezdeményezés*

Kezdeményezés
típusa2
nem jogalkotási /
jogalkotási

A célkitűzések körének ismertetése
A kezdeményezés célja a bankszámla díjak átláthatóságának és összehasonlíthatóságának
növelése, valamint a bankszámla-váltás megkönnyítése a fogyasztók számára. (2013. 1.
negyedév)

A holnap hálózatainak mai kiépítése
23. A szélessávú infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos költségek jogalkotási
csökkentése*

A rendelet-tervezet célja a nagysebességű, szélessávú hálózatok kiépítési költségének
lényeges csökkentése az egész EU-ban. Ez ösztönözné a beruházásokat a digitális
menetrend nagysebességű internetre vonatkozó célkitűzéseinek megfelelően. A rendelet
főként a távközlési és egyéb közszolgáltatási infrastruktúrák üzemeltetőire közvetlenül
alkalmazandó jogokat és kötelezettségeket határozná meg. (2013. 1. negyedév)

24. A vezeték nélküli kommunikációra vonatkozó cselekvési terv
az összekapcsolt Európáért

nem jogalkotási

A közlemény célja olyan szakpolitikai cselekvési terv megállapítása, amely megfelel az
elkövetkező néhány évben az EU előtt álló azon kihívásoknak, amelyek dinamikus piaci
fejlődéshez és a vezeték nélküli szolgáltatások keretében megvalósuló adatforgalom
exponenciális növekedéséhez kapcsolódnak.
A szakpolitikai célkitűzések felölelik a vezeték nélküli szélessávú hálózatok kiépítésének
felgyorsítását, a megosztott spektrumhasználat elősegítését, az EU vezeték nélküli
kommunikációra vonatkozó K+F eredményeinek kiaknázását, valamint a globális
spektrumharmonizáció erősítését.

25. A kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált
európai piacának megteremtéséről szóló zöld könyv nyomon
követése*

jogalkotási

Jóllehet a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések a legnagyobb növekedési
potenciállal rendelkező kiskereskedelmi fizetési módok, a piac jelentős mértékben
széttagolt a nemzeti határok mentén. A zöld könyv nyomon követése megvizsgálja a
piaci integráció legfontosabb akadályait ezeken a területeken. (2013. 2. negyedév)

26. Egységes európai égbolt csomag – Egységes égbolt II plusz

jogalkotási/nem
jogalkotási

Ez a csomag (a közlemény, az egységes európai égboltról szóló rendelet, az Európai
Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet) számos olyan problémát
orvosol, amelyet nem oldottak meg az egységes európai égbolt fejlesztése során. Ezek
különösen légi közlekedési szolgáltatásnyújtás teljesítését, valamint az uniós szintű
intézményi környezet tisztázása iránti igényt érintik, annak biztosítása céljából, hogy a
különböző szervezetek felelősségi és szerepköre támogatja egymást, azonban nincsenek
köztük átfedések.
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27. Kék övezet a tengeri szállítás egységes piaca számára

jogalkotási/nem
jogalkotási

Az EU-n belüli tengeri szállítás adminisztratív terhének olyan szintre csökkentése, amely
összehasonlítható a többi szállítási módéval, annak révén, hogy megszüntetik a
többszörös ellenőrzéseket, köztük a vámvizsgálatokat. Ezt modern IKT-technológiák is
támogatni fogják, amelyek lehetővé teszik a hajók és a szállítmány megfelelő
bizonyossággal és megbízható módon történő nyomon követését, amennyiben a
szállításra az egységes piacon belül kerül sor.

28. A jövőbeni európai kikötői politika keretei, beleértve egy
jogalkotási javaslatot

jogalkotási/nem
jogalkotási

A kikötői szolgáltatások hatékonyságának és általános minőségének fokozása, a
kikötőkkel és a hátországaikkal való kapcsolatok stabil tervezésével, az állami
finanszírozás és a kikötői díjak átláthatóságával, a kikötői adminisztráció egyszerűsítése
érdekében tett erőfeszítésekkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek vizsgálata, továbbá
a kikötői szolgáltatásnyújtásra vonatkozó korlátozások felülvizsgálata.

29. A közúti közlekedés belső piaca – Hozzáférés a közúti
árufuvarozási piachoz és hozzáférés a közúti fuvarozói
szakmához

jogalkotási

A kezdeményezés a kabotázs korlátozásainak további enyhítése révén javítani fogja a
közúti áruszállítás gazdasági és környezeti hatékonyságát. Egyenlőbb versenyfeltételeket
teremt azáltal, hogy rendelkezéseket tartalmaz a fogadó ország szociális szabályainak
alkalmazására a gépkocsivezetők hosszú távú tartózkodása esetén, valamint az
egységesebb végrehajtásra.

30. Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében –
beleértve a 2014-2020-as ESZA végrehajtását

nem jogalkotási

Iránymutatás nyújtása a szociális védelmi rendszerek növekvő hatékonyságáról,
eredményességéről és megfelelőségéről; a szakpolitikák aktiválásának és támogatásának
javítása; társadalmi befogadás és megfelelő megélhetés. A közlemény hozzájárul az
Európa 2020 stratégia /az európai szemeszter végrehajtásához, támogatja szociális
beruházások kidolgozását a nemzeti reformprogramokon belül, továbbá segítséget nyújt
a tagállamoknak az uniós alapok – különösen az ESZA – legmegfelelőbb
felhasználásához.

31. A roma közösség integrációja

Nem kötelező erejű
intézkedések

A Bizottság ajánlása arra irányult, hogy elősegítse a nemzeti roma integrációs stratégiák
végrehajtását, a tagállamok egy kisebb csoportja által végzett munka alapján. Az említett,
földrajzilag kiegyensúlyozott és az eltérő helyzetben lévő EU-n belüli roma közösségeket
megjelenítő kísérleti csoport meghatározza a roma közösség integrációjával kapcsolatos
helyes módszereket és hatékony megközelítéseket.

32. A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató hatékony
intézmények

jogalkotási

Szükség van ezen irányelv felülvizsgálatára, tekintettel annak fontosságára, hogy
megfelelő intézményrendszer jöjjön létre a nyugdíjak finanszírozása céljából.

Növekedés a munkahelyekért: Befogadás és kiválóság
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33. A felsőoktatás nemzetközivé tétele

nem jogalkotási

Európának fel kell készülnie az egyre inkább globális, nyitott és versengő
munkaerőpiacra. Az európai egyetemeknek növekvő világméretű versenyben kell
vonzaniuk a tehetségeket és kicserélniük az ismereteket. A közlemény áttekinti azokat a
különböző szakpolitikákat és programokat, amelyek támogatást nyújthatnak számukra a
nemzetközivé válás iránti erőfeszítéseik továbbviteléhez.

34. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok korszerűsítése

jogalkotási

E csomag az EURES reform valamennyi elemére kiterjed, beleértve az európai
foglalkoztatási garancia megvalósítását, az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok hivatalos
európai hálózatának létrehozását, hogy segítséget nyújtson az európai munkaerőmobilitási cselekvési terv kidolgozásához és végrehajtásához. A cselekvési terv az
Állami Foglalkoztatási Szolgálatok korszerűsítésére és megerősítésére szolgál, hogy
azok elősegíthessék a munkaerőpiacok átalakulását.

35. A be nem jelentett munka elleni küzdelem európai platformja

jogalkotási

Ez a határozattervezet európai platformot létesít a munkaügyi felügyeletek és más
végrehajtó szervek számára. A jogszabály következetesebb megközelítésre törekszik oly
módon, hogy a be nem jelentett munka által érintett összes fontos területre kiterjed,
valamint az együttműködés javítása, a legjobb módszerek megosztása és a közös elvek
azonosítása révén támogatást nyújt az illegális munka elleni hatékonyabb küzdelemhez.

jogalkotási

Az ökológiai termelés jelenlegi keretének (a 834/2007/EK rendelet és a COM (2004) 415
közlemény) szakpolitikai célkitűzései a következők:
- fenntartható mezőgazdasági igazgatási rendszer létrehozása, valamint
- kiváló minőségű termékek olyan széles skálájának előállítása, amely eleget tesz a
környezetre, az egészségre, vagy az állatok jóllétére nézve ártalmatlan eljárások
alkalmazásával előállított áruk iránti fogyasztói igényeknek. A felülvizsgálat ellenőrizni
fogja, hogy ezek a célok továbbra is relevánsak-e, és megfelelnek-e az ökológiai termelés
jövőbeni fejlődésének.

Az európai erőforrások leghatékonyabb kihasználása
36. Az ökológiai termelés uniós politikai és jogi keretének
felülvizsgálata

37. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós jogalkotási/nem
stratégia
jogalkotási

Hatékony hozzájárulás az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképesebb Európa
kialakításához. Ez azt jelenti, hogy fokozzuk az EU, a tagállamok és a régiók
felkészültségét és reakcióképességét az éghajlatváltozás káros hatásaival szemben.

38. Új éghajlati és energia keret a 2030-ig tartó időszakra

- Annak a célkitűzésnek a teljesítése, hogy 2050-re 80-95%-kal csökkenjen az ÜHGkibocsátás 1990-hez képest
- A hosszú távú versenyképesség, ellátásbiztonság és fenntarthatóság elősegítése
- 2030-ig tartó, hosszú távú beruházási elképzelések.

jogalkotási/nem
jogalkotási
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39. A légszennyezésre vonatkozó tematikus stratégia és a
kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata

jogalkotási

A kezdeményezés értékeli a jelenlegi légszennyezési és levegőminőségi politikák
végrehajtását és eredményeit, továbbá adott esetben felöleli a nemzeti kibocsátási
határértékekről szóló irányelv és az egyéb levegőminőségi jogszabályok felülvizsgálatára
vonatkozó jogalkotási javaslatokat annak érdekében, hogy fokozott védelmet biztosítson
az emberi egészség és a természeti környezet számára a légszennyezés hatásaival
szemben, ugyanakkor pedig hozzájáruljon az Európa 2020 stratégiához.

40. A hulladékgazdálkodási politika és jogszabályok
felülvizsgálata

jogalkotási

E kezdeményezés felülvizsgálja az uniós hulladékgazdálkodási jogszabályok
legfontosabb célkitűzéseit (a hulladékokról szóló keretirányelv, a hulladéklerakókról
szóló irányelv és a csomagolásról szóló irányelv felülvizsgálatra vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően), továbbá elvégzi a hulladékáramra vonatkozó irányelvek
utólagos értékelését, amely a közöttük lévő koherencia fokozásának lehetőségeire is
kiterjed.

41. Környezeti, éghajlati és energetikai értékelési keret, a nem
hagyományos szénhidrogén-kitermelés biztonságossá tétele
érdekében

jogalkotási / nem
jogalkotási

A kezdeményezés a meglévő uniós joganyag alapján megvizsgálja, hogy mely opciók
biztosíthatják az energiaellátás diverzifikálására, és a versenyképesség javítására
kínálkozó lehetőségek kihasználását, beleértve a nem hagyományos földgáz kitermelést
is. A keret arra törekszik, hogy egyenlő versenyfeltételek jöjjenek létre az EU-n belül,
egyértelmű és kiszámítható szabályozás valósuljon meg a piaci szereplők és a polgárok
számára egyaránt, beleértve a feltárásra irányuló projekteket, az üvegházhatásúgázkibocsátás maradéktalan figyelembevételét, valamint az éghajlati és környezeti
kockázatoknak a közvélemény elvárásainak megfelelő kezelését.

42. Nukleáris biztonság és felelősség

jogalkotási

Az áldozatok kártérítésének javítása nukleáris baleset esetén, valamint belső
piac/egyenlő versenyfeltételek megteremtése a befektetők számára.

43. Lőfegyverekre vonatkozó kezdeményezés: a fegyveres
bűnözés visszaszorítása Európában

nem jogalkotási

A csempészett lőfegyvereket bűnszövetkezetek és magányos bűnözők használják.
Jogszerűen tartott lőfegyvereket szintén használnak illegálisan. A közlemény célja az
alábbiak bemutatása: a probléma jellege/nagyságrendje, valamint a jelenlegi fellépés, a
külső dimenziót is beleértve; új/fokozott uniós fellépések (pl.: az Europol megnövekedett
szerepe; finanszírozás); a bűnüldözési politika irányvonalai, tekintettel a lőfegyverekről
szóló91/477/EK irányelv 2015-ös felülvizsgálatára, ideértve esetlegesen a büntetőjogi
szankciókról szóló irányelvet, amely az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésén alapul.

Biztonságos Európa kialakítása
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44. A terrorista tevékenységgel gyanúsított személyek, illetve
jogalkotási
entitások tulajdonában lévő pénzkészletek, pénzügyi eszközök
és gazdasági jövedelmek EU-n belüli befagyasztására
(EUMSZ 75.cikk) vonatkozó adminisztratív intézkedések
kerete

A terrorista tevékenységgel gyanúsított személyek, illetve entitások tulajdonában lévő
pénzkészletek, pénzügyi eszközök és gazdasági jövedelmek befagyasztására vonatkozó
uniós jogi keret kizárólag a nemzetközi, globális fenyegetést jelentő terroristákra
vonatkozik. Jelenleg azonban nem létezik hasonló keret a szabadságon, a biztonságon és
a jog érvényesülésén alapuló térség célkitűzéseinek megvalósítása számára. E
kezdeményezés célja, hogy a Lisszaboni Szerződés új jogalapjának alkalmazásával
koherens és hatékony jogi keretet hozzon létre az ilyen személyek és entitások
tulajdonában lévő pénzkészletek, pénzügyi eszközök és gazdasági jövedelmek
befagyasztására vonatkozó adminisztratív intézkedések számára.

45. A veszélyeztetett gyanúsítottakra vagy vádlottakra vonatkozó
különleges biztosítékok a büntetőjogi eljárásokban

jogalkotási

Egy irányelv, amely annak biztosítására szolgál, hogy a büntetőjogi eljárások során az
egész Unióban különös figyelmet fordítanak az olyan gyanúsítottakra és vádlottakra,
akik például az életkoruk, szellemi vagy fizikai állapotuk miatt nem képesek megérteni
vagy követni az eljárás tartalmát vagy értelmét.

46. A polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon
kívüli iratok kézbesítése a tagállamokban

jogalkotási

Az 1393/2007/EK rendelet átdolgozása különös figyelmet fog fordítani az áttevő és
átvevő intézmények hatékonyságára és fókuszálni fog a kézbesítési kérelem
továbbítására vonatkozó megkeresés teljesítésének gyakorlati alkalmazására. Magában
foglalhatja közös minimumszabályok létrehozását.

47. 2013. évi jelentés az uniós polgárságról: Az uniós polgárok
jogainak útjában álló akadályok felszámolása*

nem jogalkotási

A 2010-es uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentés óta elért előrehaladásról, valamint
az uniós polgárokat a Szerződés alapján megillető jogok gyakorlása előtt álló akadályok
lebontásának befejezése érdekében teendő további intézkedések azonosítása. Ez lesz a
polgárok európai évének egyik eredménye. (2013. 2. negyedév)

48. Európai Ügyészség létrehozása az Unió pénzügyi érdekeinek
védelme céljából*

jogalkotási

A kezdeményezés célja az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló Európai
Ügyészség létrehozásához szükséges keretek és feltételek megállapítása. A
kezdeményezést az Eurojust reformjára és az EU pénzügyi érdekeinek védelmére
vonatkozó javaslatok fogják kísérni. (2013. 2. negyedév)

49. A pénzmosás elleni küzdelem

jogalkotási

A pénzmosást, mint az „uniós dimenziójú bűncselekmények” egyikét, minden uniós
tagállamban büntetik. Azonban az uniós tagállamok nem azonos módon határozzák meg
a pénzmosás fogalmát, és különböző szankciókat alkalmaznak. Mivel ez akadályozza a
határon átnyúló nyomozásokat és a rendőrségi együttműködést, uniós szinten kell
összehangolni a pénzmosás bűncselekményét.
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50. Küzdelem a cigarettacsempészet ellen

nem jogalkotási

E stratégia átfogó uniós szintű választ javasol az illegális cigarettakereskedelemre,
figyelembe véve az általa okozott költségvetési bevételkiesést és a szervezet bűnözés
elősegítésében játszott szerepét. A megfelelőbben koordinált és célzottabb fellépés
magába foglalná az információk cseréjét, normák meghatározását és a nemzetközi
együttműködést.

51. Az uniós vízumpolitika felülvizsgálata a jogszerű utazók
helyzetének megkönnyítése érdekében

jogalkotási/nem
jogalkotási

A Közösségi Vízumkódex (a továbbiakban: vízumkódex) hatálybalépése óta
egyszerűsítette a vízumkiadás szabályait és feltételeit, és megerősítette az említett közös
szabályok összehangolt alkalmazását. A Bizottság a vízumkódex végrehajtásáról szóló
értékelő jelentése alapján javaslatot szándékozik tenni annak javítási célú módosításaira.
Ez biztosítani fogja, hogy az uniós vízumpolitika elősegíti a gazdasági növekedést és a
kulturális cserét azáltal, hogy megkönnyíti a jogszerű utazók, így az üzletemberek, a
turisták, a diákok és a fiatalok beutazását az EU területére, miközben gondoskodik az EU
magas szintű biztonságáról is.

52. Állatgyógyászati készítmények

jogalkotási

Az állatgyógyászati készítmények és alkalmazásuk egyes aspektusainak új kerete, abból
a célból, hogy egyenlő versenyfeltételeket hozzanak létre az EU-n belül és csökkentsék
az adminisztratív terheket.

53. A klónozási technológia alkalmazása az élelmiszergyártásban

jogalkotási / nem
jogalkotási

Az állatok élelmiszeripari célú klónozásáról szóló bizottsági jelentés nyomon követése, a
belső piac megfelelő működésével összefüggésben.

nem jogalkotási

A Bizottság arra törekszik, hogy a millenniumi fejlesztési célokat, a Rio+20 nyomon
követését és a fenntartható fejlődésre vonatkozó célokkal kapcsolatos eljárást összekötő
stratégia megvalósítására irányuló folyamat keretében ambiciózus megállapodást érjen el
egy olyan 2015-öt követő globális fejlesztési keretről, amely nagy hangsúlyt helyez a
megosztott felelősségre és az elszámoltathatóságra.

55. A Rio + 20 nyomon követésére – így a fenntartható fejlesztési nem jogalkotási
célokra – vonatkozó uniós álláspont előkészítése

E közlemény a millenniumi fejlesztési célokat, a Rio+20 nyomon követését és a
fenntartható fejlődésre vonatkozó célokkal kapcsolatos eljárást összekötő stratégia
megvalósítására irányuló folyamat keretében meghatározza a Rio+20, így a fenntartható
fejlesztési célok uniós nyomon követését.

56. 2013. évi bővítési csomag

A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy rendszeres időközönként tegyen jelentést a
tagjelölt országokról és a potenciális tagjelöltekről. A Bizottság által készített stratégiai
dokumentum segítségével az Európai Tanács minden év végén meghatározza a
bővítéssel kapcsolatos főbb irányvonalakat.

Európa mint globális szereplő
54. A 2015-öt követő fejlesztési ütemtervre vonatkozó uniós
álláspont előkészítése

nem jogalkotási
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57. A releváns partnerekkel megkötendő, átfogó kereskedelmi és
beruházási megállapodás tárgyalási irányelvei

tárgyalási
irányelvek

Amennyiben a munkahelyteremtéssel és a növekedéssel foglalkozó magas szintű
munkacsoport zárójelentése és az alkalmazási terület kijelölésére vonatkozó jelenlegi
tevékenység eredményeként javaslat születik az e megállapodásokra vonatkozó
tárgyalások megkezdésére, akkor az lesz a legfontosabb szakpolitikai célkitűzés, hogy
kihasználják a kiaknázatlan erőforrásokat és új gazdasági lehetőségeket hozzanak létre,
különösen azokban az ágazatokban, amelyek a legnagyobb munkahely-teremtési és
növekedési potenciállal rendelkeznek. Cél továbbá, hogy határozottan jelezzék; a világ
két legnagyobb gazdasága továbbra is elkötelezett a szabad piac mellett.

58. Az Unión kívüli válságkezelés átfogó megközelítése

nem jogalkotási

Az Európai Unió, minden más nemzetközi szereplőnél inkább rendelkezik egyedi
eszközkészlettel az összetett külső válságok megoldásának elősegítésére. Ezeket az
eszközöket következetesen és a tagállamokkal szorosan együttműködve kell alkalmazni a
válság teljes ciklusa folyamán a válságmegelőzéstől az újjáépítésig.
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II. melléklet: Kezdeményezések a jogszabályok egyszerűsítése és a szabályozásból eredő terhek csökkentése területén
Nº

Megnevezés

Kezdeményezés
típusa

A kezdeményezés vonzatai a jogszabályok
egyszerűsítése és a szabályozásból eredő
terhek csökkentése tekintetében

A jogszabályok egyszerűsítésének
és a szabályozásból eredő terhek
csökkentésének kedvezményezettje

Elfogadás
dátuma

Versenypolitika
1.

Az EU összefonódás-ellenőrzésének
egyszerűsítése

nem jogalkotási

A bürokrácia csökkentése az egyesülő vállalatok Az összefonódáshoz való bizottsági 2013
számára az összefonódások bejelentésének hozzájárulás megszerzése céljából tett
megkönnyítésével és több problémamentes bejelentési eljárásban érintett vállalatok.
összefonódási ügy egyszerűsített eljárás alá
vonásával.

Digitális menetrend
2.

A szélessávú infrastruktúra kiépítésével
kapcsolatos költségek csökkentése

jogalkotási

Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslat a kiépítés költségeinek, valamint a
felesleges adminisztratív terhekből eredő
költségek jelentős csökkentése érdekében, ezáltal
ösztönözve a kiépítést.

A rendelet magában foglalná a nemzeti és 2013
helyi hatóságokra, valamint a távközlési
szolgáltatókra és egyéb szolgáltatások
üzemeltetőire (pl. víz, energia, vasút)
vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

jogalkotási

A javaslat célja, hogy egyszerűbbé és Az
élelmiszerlánc
egészét
lefedő 2013
korszerűbbé tegye a meglévő jogi keretet annak hivatalos
ellenőrzések
valamennyi
érdekében, hogy fokozni lehessen a tagállamok szereplőre vonatkoznak.
által az élelmiszerlánc egészén végzett hivatalos
ellenőrzések
hatékonyságát
az
ágazati
szereplőkre háruló terhek csökkentése mellett.
Az
ellenőrzési
erőforrások
hatékonyabb
alkalmazása hozzájárul a válsághelyzetek
megelőzéséhez, miközben csökkenti az azokkal
kapcsolatos költségeket az előírásokat teljesítő
gazdasági szereplők esetében, és biztosítja az
egyenlő versenyfeltételeket.

Egészségügy és fogyasztóvédelem
3.

A hivatalos ellenőrzésekről szóló új
rendelet
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Nº

Megnevezés

Kezdeményezés
típusa

A kezdeményezés vonzatai a jogszabályok
egyszerűsítése és a szabályozásból eredő
terhek csökkentése tekintetében

A jogszabályok egyszerűsítésének
és a szabályozásból eredő terhek
csökkentésének kedvezményezettje

Elfogadás
dátuma

4.

A növényi szaporítóanyagokról szóló új
rendelet

jogalkotási

A
kezdeményezés
célja
az
innováció A
növényi
szaporítóanyagokkal 2013
előmozdítása, az általános adminisztratív teher kapcsolatos szabályok hatálya alá tartozó
csökkentése, valamint a szabályozási keret mikrovállalkozások.
rugalmasabbá tétele, figyelembe véve a
mezőgazdasági
nyersanyagok
globális
forgalmazását, specializálását és felhasználásuk
új módjainak kidolgozását, valamint a
mezőgazdaság és a természetes környezet közötti
kölcsönhatásokkal
kapcsolatos
társadalmi
elvárások változását. Korszerűsíti és egyszerűsíti
a jogszabályokat azáltal, hogy a vetőmagokkal és
növényszaporító anyagokkal kapcsolatos tizenkét
irányelvet egyetlen jogi aktussal váltja fel.

5.

A növényvédelemről szóló új rendelet

jogalkotási

A mentesség továbbra is fennmarad azon kis A növényeiket kizárólag a helyi piacon 2013
gazdasági szereplők esetében, akik növényeiket értékesítő kkv-k.
kizárólag a helyi piacon értékesítik.

6.

Az állat-egészségügyről szóló új rendelet

jogalkotási

Az egyszerűbb keretet (1 rendelet vált fel több
mint 40 irányelvet) és egyértelműbb felelősségi
köröket könnyebben értik és alkalmazzák a
hatóságok és a gazdasági szereplők, kevesebb
időbe
és
erőfeszítésbe
telik
annak
tanulmányozása és betartása. Az új elektronikus
technológiák és egyszerűsített követelmények
megfelelőbb
alkalmazása
jelentős
megtakarításokra adhat lehetőséget, miközben
fennmaradnak a járványvédelem és az állat- és
állati
eredetű
termékek
biztonságos
kereskedelemének
biztosítása
érdekében
szükséges magas szintű biztonsági előírások.

Európai állattenyésztők, élőállat vagy 2013
állati eredetű termékek kereskedelmével
foglalkozó vállalkozások, nemzeti állategészségügyi illetékes hatóságok.
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Nº

Megnevezés

Kezdeményezés
típusa

A kezdeményezés vonzatai a jogszabályok
egyszerűsítése és a szabályozásból eredő
terhek csökkentése tekintetében

A jogszabályok egyszerűsítésének
és a szabályozásból eredő terhek
csökkentésének kedvezményezettje

Elfogadás
dátuma

Az állatgyógyászati ágazat, (beleértve a 2013
kkv-kat), mezőgazdasági termelők és
méhészek, állatorvosok, nemzeti illetékes
hatóságok, kedvtelésből tartott állatok
tulajdonosai, fogyasztók.

7.

Az állatgyógyászati készítményekről
szóló jogszabályok felülvizsgálata

jogalkotási

A forgalomba hozatali engedély előtti és azt
követő szabályozási környezet egyszerűsítése
(ideértve a farmakovigilanciát):
– a vállalkozásokra vonatkozó adminisztratív
terhek csökkentése (különös hangsúllyal a kkvkra), amelyet a nyilvános konzultáció és a
hatásvizsgálat készítése folyamán egyértelműen
meghatároztak.
– a készítmények hozzáférhetőségének növelése
(beleértve a kisebb fajokat) az egységes piacon.

8.

Higiéniai jogszabálycsomag
(felülvizsgálat)

jogalkotási

Mivel a higiéniai csomag elvei és követelményei A tagállamok illetékes hatóságai és az 2013
megnyitották az európai piacot valamennyi élelmiszer-ipari vállalkozók.
élelmiszer-ipari vállalkozó előtt, jelenleg minden
nemzeti intézkedésről már a tervezet fázisában
értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot,
hogy lehetőségük nyíljon megjegyzéseket fűzni a
jogszabálytervezethez, amely elfogadás után
hatályba
lép
(98/34/EK
irányelv).
A higiéniai csomag felülvizsgálata során tervezik
a jelenlegi bejelentési szabályok egyszerűsítését,
amelynek
eredményeként
a
tagállamok
gyakrabban használhatják a higiéniai csomaggal
kapcsolatos
jogszabályokban
előírt,
a
rugalmasságra vonatkozó lehetőségeket.

jogalkotási

Több módosítás összegyűjtése egyetlen jogi A tagállamok hatóságai
szövegbe, beleértve a vízuminformációs rendszer
használatáról szóló, valamint a 2011. évi
módosításokat is.

Belügy
9.

A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex
(562/2006/EK) felülvizsgálata

2013
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Nº

Megnevezés

10. Az uniós vízumpolitika felülvizsgálata a
jogszerű utazók helyzetének
megkönnyítése érdekében

Kezdeményezés
típusa

A kezdeményezés vonzatai a jogszabályok
egyszerűsítése és a szabályozásból eredő
terhek csökkentése tekintetében

A jogszabályok egyszerűsítésének
és a szabályozásból eredő terhek
csökkentésének kedvezményezettje

jogalkotási

A várható egyszerűsítés abból a kifinomultabb Utazók, például üzletemberek és turisták.
megközelítésből ered, amely egyensúlyt teremt a
külső határokon folytatott alapvető ellenőrzés és
a jogszerű utazók, például üzletemberek és
turisták helyzetének megkönnyítésére irányuló
igény között.

jogalkotási

Az építési termékek teljesítménynyilatkozatainak
elektronikus kezelését kifejezetten előirányozták
az építési termékekről szóló új rendeletben
(305/2011/EU; amely 2013. július 1-jén lép
hatályba.
Ezzel
kapcsolatban
azonban
felhatalmazták a Bizottságot, hogy a kérdésben
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el. E
tevékenységekre vonatkozó jogalap jelenlegi
hiánya jogi bizonytalanságot okozott és ezért
akadályozza az információs és kommunikációs
technológiák hatékony és eredményes használatát
a teljesítménynyilatkozatok esetében.

Elfogadás
dátuma
2014

Vállalkozáspolitika és Ipar
11. Az építési termékekről szóló rendelet
(305/2011/EU) szerinti
teljesítménynyilatkozatok elektronikus
feldolgozásáról szóló kezdeményezés
(felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi
aktus)

Az iparág, különösen az építési termékek 2013
gyártói határozottan támogattak egy ennek
megfelelő rendelkezést a Bizottságnak az
új rendeletre irányuló eredeti javaslatában.
Az
iparág
szerint,
a
teljesítménynyilatkozatok
elektronikus
kezelése a gazdaságok kulcsfontosságú
hajtóereje, amint azt az e-számlázás
fejleményei
is
mutatták.
A
kezdeményezés jogbiztonságot nyújt.
A forgalmazók és a felhasználók számára
egyaránt előnyös lesz az építési termékre
vonatkozó információk elektronikus úton
történő gyors szolgáltatása.
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Nº

Megnevezés

Kezdeményezés
típusa

A kezdeményezés vonzatai a jogszabályok
egyszerűsítése és a szabályozásból eredő
terhek csökkentése tekintetében

A jogszabályok egyszerűsítésének
és a szabályozásból eredő terhek
csökkentésének kedvezményezettje

Elfogadás
dátuma

12. A Bizottság végrehajtási rendelete az
1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján
az Európai Vegyianyag-ügynökség
részére fizetendő díjakról szóló
340/2008/EK rendelet módosításáról.
A REACH rendelet 2012-es
felülvizsgálata esetén

jogalkotási

A módosító rendelettervezet a REACH
felülvizsgálat ajánlásait követi, különösen az arra
vonatkozó ajánlást, hogy biztosítsanak kiegészítő
támogatást a kkv-k számára, figyelembe véve a
különböző vállalati méretkategóriák között a
díjak elosztásának további kiegyensúlyozását. Ez
oly módon egyensúlyozza ki a díjakat és
terheket,
hogy
figyelembe
veszi
az
Ügynökségnél felmerülő költségeket, azonban
további csökkentést biztosít az olyan kkv-k
számára, amelyeknek a nagyobb vállalatokhoz
képest kisebb a kapacitása, hogy a REACH-nek
való megfelelés költségeit fedezzék.

A díjak kiegyensúlyozása további 2013
csökkentést foglal magában a kkv-k
számára: -35%, -65% és -95% a
regisztrálási átalánydíjak, valamint -30%,
-60% és -90% az engedélyezési
tevékenységek esetében a jelenlegi
helyzethez képest, amely: -30%, -60% és 90% a regisztrálás és -20%, -50% és -85%
az
engedélyezés
esetében.
Annak érdekében, hogy elegendő forrást
biztosítsanak az Ügynökség működésére,
a kkv-k díjainak és terheinek csökkentését
a nagyobb vállalatok díjainak és terheinek
emelésével kell kompenzálni.

13. Az 1216/2009/EK tanácsi rendeletnek (a
mezőgazdasági termékek feldolgozásával
előállított egyes árucikkekre
alkalmazandó kereskedelmi
szabályokról) végrehajtásáról szóló
valamennyi hatályos bizottsági rendelet
felülvizsgálata

jogalkotási

A javaslat az 1216/2009/EK tanácsi rendeleten
alapuló
hatályos
bizottsági
végrehajtási
aktusoknak a Lisszaboni Szerződéssel való
összehangolását célozza.

A felülvizsgálat valamennyi érdekelt, pl. 2013
a feldolgozott mezőgazdasági termékek
importőrei és exportőrei és a tagállamok
illetékes
hatóságai
(vámhivatalok,
kifizető
ügynökségek,
mezőgazdasági/gazdasági
minisztériumok) számára előnyös lesz.
Az
összehangolás
egyértelműbb
szabályokat eredményez az importőrök és
exportőrök számára és ezért csökkenti
ügyleti költségeiket.

14. Az ipari termékek belső piacának
reformja

jogalkotási

A javaslat célja többek között az ipari termékekre Az ipari ágazat vállalkozásai, amelyek 2013
vonatkozó
hatályos
uniós
jogszabályok szorosan kapcsolódnak a szolgáltatási
hiányosságainak, szűk keresztmetszeteinek és ágazatokhoz.
elavult
követelményeinek
kezelése
a
szabályozási keret további megerősítése és
egyszerűsítése érdekében.
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Nº

Megnevezés

Kezdeményezés
típusa

A kezdeményezés vonzatai a jogszabályok
egyszerűsítése és a szabályozásból eredő
terhek csökkentése tekintetében

A jogszabályok egyszerűsítésének
és a szabályozásból eredő terhek
csökkentésének kedvezményezettje

Elfogadás
dátuma

Belső piac és szolgáltatások
15. Az e-számlázásra vonatkozó
kezdeményezés a közbeszerzés területén.

jogalkotási/nem
jogalkotási

A számlázással kapcsolatos idő és költségek A közbeszerzésben való részvételben 2013
csökkentése a vállalkozásokra vonatkozó érdekelt vállalkozások.
közbeszerzések területén.

Tengerügyek és halászat
16. A halászati erőforrásoknak a tengeri
élőlények védelmét biztosító technikai
intézkedések révén történő megóvásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslat

jogalkotási

A fő releváns probléma, amellyel ez a
kezdeményezés foglalkozik majd, a technikai
intézkedésekkel
kapcsolatos
hatályos
jogszabályok komplexitásának csökkentése.
E javaslat célja a technikai intézkedésekkel
kapcsolatos hatályos jogszabályok egyszerűsítése
a keretszabályozás kialakítása révén, egyedi
szabályok
regionális
szinten
történő
kialakításával.

A
halászati
ágazat
és
nemzeti 2014
közigazgatások.
Az egyszerűsítéstől azt várják, hogy
csökkenti
a
nemzeti
hatóságok
ellenőrzéssel
és
végrehajtással
kapcsolatos költségeit.

Adóügyek és vámunió
17. A vállalkozás megkönnyítése az
egységes héabevallás révén

jogalkotási/nem
jogalkotási

A Bizottság javaslatot terjeszt elő arra A határokon átnyúló kereskedelemben 2013
vonatkozóan, hogy az egységes héabevallást az részt vevő vállalkozások.
EU valamennyi nyelvén hozzáférhetővé tegyék
és az uniós vállalkozások szabadon választhassák
annak használatát.
A tagállamok segítségével a Bizottság uniós
online portált hoz létre a hozzáadottérték-adóval
kapcsolatos tájékoztatáshoz.

jogalkotási/nem
jogalkotási

Az EU-n belüli tengeri szállítás adminisztratív A tengeri kereskedelemben részt vevő 2013
terhének olyan szintre csökkentése, amely vállalkozások.
összehasonlítható a többi szállítási módéval,
annak révén, hogy megszüntetik a többszörös
ellenőrzéseket.

Közlekedés
18. Kék övezet a tengeri szállítás egységes
piaca számára
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III. melléklet: Függőben lévő javaslatok visszavonása3

Nº

COM/SEC/
intézményközi
hivatkozás

Megnevezés

A visszavonás indoklása

A bizottsági
javaslat HLhivatkozása

Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás
1.

COM(1983) 13

Az EK-Törökország Társulási Tanács az Európai Közösségek
tagállamai szociális biztonsági rendszereinek a török
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló
3/80 határozatának az Európai Gazdasági Közösségen belüli
végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre (EGK) irányuló javaslat.

Elavult. Helyébe a COM(2012) 152 javaslat, az egyrészről az HL C 110.,
Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Törökország 1983.4.25., 1.o.
közötti társulási megállapodással létrehozott társulási
tanácsban a szociális biztonsági rendszerek összehangolására
vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban képviselendő uniós
álláspontról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat,
(2012/0076 (NLE)), lép.

Európai Külügyi Szolgálat
2.

COM(2012) 43
2012/0009 (NLE)

Az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban, a XIII. A Bizottság módosította a tárgyban képviselt álláspontját.
melléklet (Közlekedés) módosításával kapcsolatosan képviselendő
álláspontjáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat.

HL C 102.,
2012.4.5., 15. o.

Bővítés
3.

3

COM(84) 306

AZ EGK-Jugoszlávia Együttműködési Tanácsnak az EGKJugoszlávia közötti megállapodás szociális biztonság területén
folytatott
együttműködésre
vonatkozó
rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló, 1983. április 1-i határozattervezete.

Elavult. A szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó rendelkezéseket belefoglalták a korábbi állam
legtöbb utódállamával aláírt stabilizációs és társulási
megállapodásba. A Horvátországra és Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaságra vonatkozó javaslatokat a Tanács 2010
októberében elfogadta (HL L 306, 2010.11.23.). Az Albániára
és Montenegróra vonatkozó javaslatokról jelenleg tárgyalások
folynak.

A visszavonás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel napján hatályosul.
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Nº

COM/SEC/
intézményközi
hivatkozás

Megnevezés

A visszavonás indoklása

A bizottsági
javaslat HLhivatkozása

Vállalkozáspolitika és Ipar
4.

COM(2010) 280
2010/0168 (NLE)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága
100. számú előírásának a gépjárművek elektromos biztonságuk
tekintetében történő jóváhagyása során kötelező alkalmazásáról
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat.

Elavult. Helyébe a COM(2010) 310 javaslat lépett, együtt egy HL C 121.,
új javaslattal, amely a 661/2009/EK európai parlamenti és 2011.4.19., 12.o.
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2011. április 27-i
407/2011/EU bizottsági rendeletként került elfogadásra.

5.

COM(2010) 310
2010/0169 (NLE)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága
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. és 125. számú előírásának gépjárművek, az ezekhez
tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló
műszaki egységek típusjóváhagyása tekintetében kötelező
alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat

Elavult. Helyébe a COM(2010) 280 javaslat lépett, együtt egy HL C 121.,
új javaslattal, amely 661/2009/EK európai parlamenti és 2011.4.19., 14.o.
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2011. április 27-i
407/2011/EU bizottsági rendeletként került elfogadásra.

Belügy
6.

COM(2009) 701
2009/0186 (NLE)

Az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból
származó utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak légi
fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat
részére történő továbbításáról szóló megállapodás Európai Unió
részéről történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozatra
irányuló javaslat.

Elavult. Helyébe a COM(2011) 281, az Európai Unió és HL C 88.,
Ausztrália között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) 2011.3.19., 7.o.
adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál
Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról
szóló megállapodás megkötésének jóváhagyásáról szóló
tanácsi határozatra irányuló javaslat lépett, amelyet 2011.
december 13-án elfogadtak.

7.

COM(2009) 702
2009/0187 (NLE)

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az
utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak légi fuvarozók
általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági
Minisztériuma (DHS) részére történő továbbításáról szóló
megállapodás (2007. évi PNR-megállapodás) megkötéséről szóló
tanácsi határozatra irányuló javaslat.

Elavult. Helyébe a COM(2011) 807, az Amerikai Egyesült HL C 88.,
Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási 2011.3.19., 7.o.
adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok
Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról
szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslat lépett. A határozatot a Tanács 2012. április
26-án elfogadta (2011/0382/NLE). Az EU–USA PNRmegállapodás 2012. július 1-jén lépett hatályba.
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Jogérvényesülés
8.

COM(2006) 399
2006/0135 (CNS)

A 2201/2003/EK rendeletnek a joghatóság tekintetében történő
módosításáról és a házassági ügyekben alkalmazandó jogra
vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre
irányuló javaslat

Elavult. Helyébe a COM(2010) 105 sz. új javaslat lépett, amelyet a 14 tagállamban a házasság felbontására és a
különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó
megerősített
együttműködés
végrehajtásáról
szóló
1259/2010/EU tanácsi rendeletként fogadtak el.

9.

COM(2010) 708
2010/0347 (APP)

A 168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alapjogi
Ügynöksége 2007–2012 közötti többéves keretének elfogadása
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. február 28-i
2008/203/EK tanácsi határozat módosítására vonatkozó tanácsi
határozatra irányuló javaslat.

Elavult. A többéves pénzügyi keretre vonatkozó jelenlegi HL C 121.,
határozat módosítására irányult, amely 2012 végén hatályát 2011.4.19., 35. o.
veszti. Nem kapta meg a szükséges egyhangú támogatást a
Tanácsban és helyébe a COM(2011) 880, az Európai Unió
Alapjogi Ügynöksége 2013–2017 közötti többéves keretének
létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat lépett,
amelyet várhatóan 2012 végén fogadnak el.

10. COM(2002) 520

A gyermekek kapcsolattartásáról szóló Európa tanácsi A Tanácsban folytatott viták azt mutatják, hogy a szükséges HL C 20 E.,
egyezménynek az Európai Közösség általi aláírásáról szóló tanácsi egyhangú támogatás nem érhető el.
2003.1.28. 369. o.
határozatra irányuló javaslata.

Európai Csalás Elleni Hivatal
11. A COM(2002) 577
végleges
dokumentummal
módosított
COM(2001) 272
2001/0115 (COD)

A Közösség pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelméről szóló Elavult. Helyébe a COM(2012) 363, az Unió pénzügyi
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat.
érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott
küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslat lépett.

HL C 240. E,
2001.8.28., 125. o.
és HL C 71. E,
2003.3.25., 1. o.

Adóügyek és vámunió
12. A COM(2004) 468
végleges
dokumentummal
módosított
COM (2003) 234
2003/0091 (CNS)

A 77/388/EGK irányelvnek a postai szolgáltatásokra kivetett A javaslatról a Tanácsban folytatott vita során 2010 óta nem HL C 76.,
hozzáadottérték-adó tekintetében történő módosításáról szóló nem történt előrelépés. Tekintettel a Tanács álláspontjára, a 2004.3.25., 16.o.
tanácsi irányelvre irányuló javaslat
Bizottság szándéka, hogy ezt a kérdést a közérdek alapján
biztosított összes mentességek jövőbeli megfontolás
függvényében vizsgálja felül (HÉA Közlemény, COM(2012)
851.
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Kereskedelem
13. COM (2005) 661
2005/0254 (COD)

A harmadik országból behozott egyes termékek származási Azon felül, hogy a Tanácsban nincs egyetértés, a WTO HL C 49.,
országának jelöléséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat.
Fellebbezési Testületének a WTO szabályokra vonatkozó jogi 2006.2.28., 53. o.
értelmezésével kapcsolatos közelmúltbeli fejlemények miatt, a
javaslat elavult.

Kodifikáció
14. COM (2009) 546
2009/0154 (COD)

A gépjárművek által előidézett rádiózavarokról (elektromágneses A jogi aktus, amelynek kodifikációjára javaslatot tettek, 2014. HL C 88.,
összeférhetőség) (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és november 1-jével hatályát veszti.
2011.3.19., 2.o.
tanácsi irányelvre irányuló javaslat.
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