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I priedas. Būsimos iniciatyvos1
2013–2014 m. būsimos iniciatyvos
* ženklas reiškia, kad Komisija ketina pateikti šią iniciatyvą 2013 metais

Nr.

Iniciatyvos rūšis2

Pavadinimas

Tikslų masto aprašas

Tikros ekonominės ir pinigų sąjungos link
1.

Metinė augimo apžvalga*

2.

Šalinti sisteminę
bankininkyste*

3.

Bendra rodiklių ir kriterijų rengimo, ypač jų valdymo ir
apskaičiavimo, sistema

Teisėkūros

Bendras tikslas – labiau suvienodinti kriterijų ir rodiklių rengimą bei taikymą ir taip
padidinti rinkos pasitikėjimą bei veiksmingumą ir pagerinti investuotojų apsaugą.

4.

Europos finansų priežiūros institucijų sistemos peržiūra

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

EFSF (trijų Europos priežiūros institucijų ir Sisteminės rizikos valdybos) steigimo
reglamentuose nustatyta, kad 2013 m. Komisija atliks nuodugnią peržiūrą, kad pateiktų
pasiūlymų dėl pakeitimų.

5.

Užtikrinti ilgalaikį finansavimą imantis veiksmų, kad
būtų užtikrintas finansų įstaigų, rinkų ir priemonių
veiksmingumas

Teisėkūros

Atsižvelgdama į žaliąją knygą, kurią pateiks iki metų pabaigos, ir po to seksiančių
diskusijų rezultatus, Komisija pasiūlys imtis politinių veiksmų ilgalaikio finansavimo
sąlygoms Europoje pagerinti. Kai kurie iš veiksmų gali būti įtraukti į kitus pasiūlymus
(pvz., KIPVPS VI).

1
2

riziką,

Ne teisėkūros

susijusią

su

šešėline Teisėkūros

Komisija pateiks metinę augimo apžvalgą kartu su komunikatu, kuris taps pavasario
Europos Vadovų Tarybos susitikimo diskusijų pagrindu. Apžvalgą sudarys peržiūra
(pažangos ataskaita) ir į ateitį nukreipta dalis, kurioje bus pasiūlytos horizontaliai visose
valstybėse narėse taikytinos strateginės politikos gairės. (2013 m. 4 ketvirtis).
Atsižvelgdama į 2012 m. kovo mėn. žaliąją knygą ir Finansinio stabilumo tarybos
koordinuojamą tarptautinės bendrijos veiklą, Komisija spręs sistemines problemas,
susijusias su šešėlinės bankininkystės subjektais ir praktika, pvz., su pinigų rinkos fondais,
pakeitimu vertybiniais popieriais ir tokia visų rūšių finansinių subjektų vykdoma veikla
kaip vertybinių popierių skolinimo ir perpirkimo susitarimų sudarymas. (2013 m.
3 ketvirtis)

Atskirų iniciatyvų planus galima rasti adresu http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm.
Iniciatyvos rūšis gali pakisti pagal poveikio vertinimo rezultatus.
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6.

Bendros strateginės programos lėšos ir ES ekonominis
valdymas

Ne teisėkūros

Komunikate bus nagrinėjamas BSP lėšų indėlis į ES ekonominį valdymą, jų vaidmuo
skatinant ekonomikos augimą ir patikimos makroekonominės programos svarba
veiksmingam lėšų valdymui. Taip pat bus nagrinėjami BSP lėšų ryšiai su ekonominio
valdymo procedūromis ir aiškinama, kaip bus taikomos makroekonominės sąlygos.

7.

Derybų su konkrečia šalimi įgaliojimai dėl Bendros
strateginės programos lėšų 2014–2020 m. laikotarpiu

Ne teisėkūros

Siekiant priimti partnerystės susitarimus, šiais dokumentais bus nustatyti valstybių narių
prioritetai dėl viešųjų investicijų ateinančius septynerius metus.

8.

Kolektyvinio investavimo fondų sistemos / KIPVPS VI
reforma (pagrindinis dėmesys – ilgalaikėms
investicijoms, taisyklėms dėl produktų ir depozitarijams)

Teisėkūros

Neseniai tarptautinei bendrijai atliekant šešėlinės bankininkystės tyrimą nustatyti tam tikri
trūkumai investicinių fondų srityje, todėl reikia atlikti nuodugnesnę patikrą (pavyzdžiui,
patikrinti pinigų rinkų fondus ir vertybinių popierių skolinimo ar pirkimo ir perpirkimo
susitarimų vykdymą). Šia iniciatyva bus sprendžiamos problemos, susijusios su KIPVPS
fondų sistemine rizika, veiksmingumu, konkurencingumu ir integracija rinkoje, siekiant
išsaugoti KIPVPS patrauklumą. Tai padės išsaugoti finansinį stabilumą, paskatinti
ilgalaikes investicijas Europoje ir taip paremti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Konkurencingumo didinimas
9.

Bendrasis bendrosios išimties reglamentas
(Nr. 800/2008)* dėl valstybės pagalbos modernizavimo

Teisėkūros

Reglamente nustatomos valstybės pagalbai, apie kurią nereikia pranešti, tinkamiausios
sąlygos, suderinamos su vidaus rinka. Tai sumažins nacionalinėms institucijoms tenkančią
administracinę naštą. (2013 m. 4 ketvirtis).

10.

Valstybės pagalbos modernizavimas pagrindiniuose
sektoriuose

Ne teisėkūros

Peržiūrimi atitikties kriterijai, įtraukti į gaires dėl pagalbos moksliniams tyrimams,
technologinei plėtrai ir inovacijoms, pagalbos rizikos kapitalui, regioninės pagalbos,
pagalbos aplinkai, pagalbos pramonei ir restruktūrizavimo pagalbos, pagalbos oro uostams
ir oro transporto bendrovėms. Peržiūros tikslas – padėti įgyvendinti ES strategiją dėl
ekonomikos augimo, skirti daugiau dėmesio Komisijos vykdomai kontrolei ir padėti
Komisijai greičiau priimti sprendimus.

11.

Bendrosios išimties reglamento dėl technologijų
perdavimo ir jo gairių peržiūra

Ne teisėkūros

Tikslas – pagerinti bendras technologijos gamybos licencijavimo sąlygas, taip skatinant
inovacijas bei ekonomikos augimą ir kartu užtikrinant veiksmingą konkurenciją.

12.

Energetikos technologijos ir inovacijos būsimojoje
Europos energetikos politikoje

Ne teisėkūros

Tikslas – paskatinti plėtoti energetikos technologijas pagal Energetikos veiksmų planą iki
2050 m., remti energetikos srities mokslinius tyrimus, demonstracinę veiklą bei pateikimą į
rinką ES ir šalinti energetikos srities inovacijų pateikimo į rinką kliūtis, susijusias su pačia
rinka, reglamentavimu ir įpročiais (taikant Pažangios energetikos Europai III programą).
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13.

Pramonės produktų vidaus rinkos reforma*

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Tikslas – pagerinti pramonės produktams taikomų vidaus rinkos teisės aktų kokybę ir
veiksmingumą. Šia iniciatyva bus šalinamos likusios prekybos kliūtys, visų pirma
kylančios didelį augimo potencialą turintiems produktams, užtikrinamas vienodesnis teisės
aktų taikymas ir paprastinamas jų valdymas ir įgyvendinimas. (2013 m. 3 ketvirtis)

14.

Standartizavimo acquis peržiūra

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Iniciatyvą sudarys dvi dalys:
1) iniciatyva, kurioje bus nustatyti strateginiai prioritetai ir specialūs įgaliojimai, kuriais
bus remiama ES politika tarptautinio konkurencingumo, inovacijų, skaitmeninio
sąveikumo ir technologinės plėtros srityse;
2) 2013 m. bus pradėta nepriklausoma strateginių tikslų įgyvendinimo pažangos ir
dabartinio Europos standartizacijos sistemos valdymo rezultatų peržiūra.

15.

Iniciatyva dėl elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo
viešųjų pirkimų procedūrų srityje*

Teisėkūros

Šia iniciatyva bus mažinamas vidaus rinkos susiskaldymas, skatinant viešąjį sektorių
išrašyti B2G tipo elektronines sąskaitas faktūras ir didinant nacionalinių elektroninių
sąskaitų faktūrų išrašymo sistemų sąveikumą. Tai paskatintų automatizuoti sąskaitų faktūrų
išrašymo procedūras ir padėtų sumažinti įmonių veiklos bei viešųjų institucijų vykdomo
pirkimo išlaidas. (2013 m. 2 ketvirtis)

16.

Visapusiška gynybos sektoriaus strategija

Ne teisėkūros

Strategijoje bus išdėstytos galimybės padidinti Europos gynybos sektoriaus
konkurencingumą ir veiksmingumą, darniai ir bendrai taikant ES politiką, darančią poveikį
gynybai.

17.

Pasiūlymai dėl stipresnės partnerystės mokslinių tyrimų
ir inovacijų srityje pagal programą „Horizontas 2020“*

Teisėkūros

Tikslas – skatinti investuoti ir telkti išteklius pagrindiniuose pramonės sektoriuose bei
pasaulinės paramos vystymuisi srityje, atnaujinant ir užmezgant viešojo ir privačiojo
sektorių partnerystę. Tokia partnerystė paskatins privačius investuotojus daug investuoti
pagrindiniuose pramonės sektoriuose, kaip antai vaistų, energijos, transporto, aeronautikos,
elektronikos, oro eismo valdymo ir ekologiškų produktų. Iniciatyvoje taip pat numatyta
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė bendrai įgyvendinant nacionalines mokslinių
tyrimų programas, taip siekiant padidinti pramonės konkurencingumą, remiant mokslinių
tyrimų ir technologinės plėtros srityje dirbančias MVĮ, pažangiąją metrologiją, IRT
produktus ir vyresnio amžiaus žmonėms skirtas paslaugas. Kita iniciatyva bus kovojama su
skurdo keliamomis ligomis Užsachario Afrikoje. (2013 m. 3 ketvirtis)

18.

Verslo sąlygų palengvinimas įvedant standartinę PVM
deklaraciją*

Teisėkūros

Tikslas – įvesti standartinę visomis ES kalbomis parengtą PVM deklaraciją, kurią pildyti
arba ne galėtų pasirinkti visos ES įmonės. Standartinė PVM deklaracija – viena iš
svarbiausių strategijos dėl PVM ateities ir geresnio reglamentavimo darbotvarkės
priemonių, kuri padės sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir sustiprinti bendrąją
skaitmeninę rinką. (2013 m. 3 ketvirtis)
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19.

PVM sistemos veiksmingumo didinimas peržiūrint tarifų
struktūras

Teisėkūros

Tikslas – patikslinti lengvatinių tarifų taikymo sritį siekiant padidinti PVM sistemos
veiksmingumą.

20.

Galimybė užsiimti reglamentuojama profesija

Ne teisėkūros

Tikslas – apžvelgti pastarojo meto reglamentuojamų profesijų srities raidą valstybėse
narėse ir parengti tarpusavio vertinimą palengvinančius metodus, numatytus Direktyvos dėl
profesinių kvalifikacijų modernizavimo pasiūlyme. Pasiūlyme numatyto tarpusavio
vertinimo tikslas – peržiūrėti apribojimus (dėl kvalifikacijos ir rezervuotos veiklos).

21.

Kova su komercinių paslapčių pasisavinimu

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Šia iniciatyva siekiama užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo komercinių paslapčių vagysčių,
kurios gali gerokai atgrasyti inovacines įmones nuo komercinių paslapčių patikėjimo
partneriams siekiant išplėsti verslą sudarant susitarimus dėl licencijų, visų pirma
atsižvelgiant į kitose jurisdikcijose užtikrinamą apsaugą suvienodinti galiojančias
komercinių paslapčių apsaugos taisykles.

22.

Bankų sąskaitų iniciatyva*

Ne teisėkūros /
Teisėkūros

Iniciatyva siekiama padidinti bankų sąskaitų mokesčių skaidrumą ir palyginamumą, taip
pat sudaryti vartotojams lengvesnes sąlygas keisti bankų sąskaitas. (2013 m. 1 ketvirtis)

Rytojaus tinklų kūrimas šiandien
23.

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros diegimo išlaidų
mažinimas*

Teisėkūros

Reglamento projektu siekiama gerokai sumažinti sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų
diegimo ES išlaidas. Tai paskatintų investicijas ir atitiktų skaitmeninėje sparčiojo interneto
darbotvarkėje nustatytus tikslus. Reglamente iš esmės būtų nustatytos tiesioginės
telekomunikacinių ir kitų paslaugų teikėjų teisės bei prievolės. (2013 m. 1 ketvirtis)

24.

Belaidžio ryšio užtikrinimo siekiant sujungti Europą
veiksmų planas

Ne teisėkūros

Komunikato tikslas – nustatyti politinių veiksmų planą, kuris padėtų ES spręsti ateinančių
penkerių metų uždavinius, susijusius su dinamine rinkos plėtra ir eksponentiniu belaidžio
ryšio paslaugų naudojimo augimu.
Tarp politinių tikslų – belaidžio plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas, skatinimas naudoti
bendrą spektrą, ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rezultatų pritaikymas
belaidžiam ryšiui ir spektro naudojimo vienodinimas pasaulyje.

25.

Tolesni veiksmai pagal žaliąją knygą „Integruotos
Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju
telefonu rinkos kūrimas“*

Teisėkūros

Nors mažmeninė mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinka turi daugiausia
galimybių augti, ji labai susiskaldžiusi. Tolesniais veiksmais pagal žaliąją knygą šalinamos
pagrindinės rinkos integracijos šiose srityse kliūtys. (2013 m. 2 ketvirtis)
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26.

Bendro Europos dangaus teisės aktų rinkinys. BED II
plius

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Šiame teisės aktų rinkinyje (komunikate, BED reglamente ir EASA reglamente)
nagrinėjamos problemos, kurios liko neišspręstos kuriant BED. Aptariami oro navigacijos
paslaugų teikimo rezultatai ir būtinybė aiškiau apibrėžti institucinę ES lygmens sistemą
siekiant užtikrinti, kad įvairios organizacijos remtų viena kitą savo funkcijomis ir
atsakomybės sritimis, tačiau nesidubliuotų.

27.

„Mėlynoji juosta“, juosianti bendrąją jūrų transporto
rinką

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Tikslas – panaikinti įvairias patikras, įskaitant muitinės patikras, ir taip sumažinti jūrų
transportui ES viduje tenkančią administracinę naštą tiek, kad ji būtų maždaug tokia pati,
kokia tenka kitų rūšių transportui. Tam bus pasitelktos modernios IRT technologijos,
leidžiančios patikimai sekti laivus ir krovinius, kad būtų galima deramai įsitikinti, ar
gabenimas vyksta bendrosios rinkos ribose.

28.

Būsimos ES uostų politikos sistema, įskaitant teisės aktų
pasiūlymą*

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Tikslas – didinti uostų paslaugų veiksmingumą ir bendrą kokybę, nustatyti įpareigojimus
valstybėms narėms patikimai planuoti uostus ir tolimojo transporto jungtis, užtikrinti
viešojo finansavimo ir uostų mokesčių skaidrumą bei administracinio paprastinimo
veiksmus uostuose, taip pat peržiūrėti paslaugų teikimui uostuose taikomus apribojimus.

29.

Kelių vidaus rinka. Patekimas į krovinių vežimo kelių
transportu rinką ir profesinės vežimo kelių transportu
veiklos sąlygos

Teisėkūros

Iniciatyva bus panaikinti likę kabotažo apribojimai ir taip padidintas ekonominis bei
aplinkosauginis krovinių vežimo kelių transportu veiksmingumas. Bus sudarytos
vienodesnės sąlygos, įtraukiant nuostatas dėl priimančiosios šalies socialinių taisyklių
taikymo, kai vežėjas apsistoja ilgai, ir nuostatas dėl vienodesnio taisyklių taikymo.

Ekonomikos augimas siekiant kurti darbo vietas: įtrauktis ir kompetencija
30.

Socialinės investicijos siekiant ekonomikos augimo ir
sanglaudos, įskaitant 2014–2020 m. ESF įgyvendinimą

Ne teisėkūros

Tikslas – pateikti patarimų, kaip padidinti socialinės apsaugos sistemų veiksmingumą,
našumą ir tinkamumą, pagerinti aktyvavimo ir įgalinimo politiką, užtikrinti socialinę
įtrauktį ir tinkamą gyvenseną. Komunikatas padės įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir
Europos semestro iniciatyvą, planuoti socialines investicijas į nacionalines reformų
programas ir padės valstybėms narėms kuo geriau panaudoti ES fondų, visų pirma ESF,
lėšas.

31.

Romų integracija

Neprivalomos
priemonės

Komisijos rekomendacijos tikslas – paskatinti įgyvendinti nacionalines romų integracijos
strategijas, remiantis valstybių narių bandomosios grupės, atspindinčios geografinę
pusiausvyrą ir įvairią romų padėtį ES, darbo rezultatais ir nustatyti geriausią romų
integracijos praktiką ir veiksmingus metodus.

32.

Senatvės pensiją skiriančios veiksmingos įstaigos

Teisėkūros

Peržiūrėti šią direktyvą būtina, nes reikia užtikrinti, kad veiktų tinkama pensijų
finansavimo struktūra.
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33.

Aukštojo mokslo tarptautinimas

Ne teisėkūros

Europiečiai turi būti pasirengę dirbti vis globalesnėje, atviresnėje ir konkurencingesnėje
darbo rinkoje. Europos universitetams tenka atlaikyti vis didesnę pasaulinę konkurenciją
siekiant pritraukti talentingų studentų ir keistis žiniomis. Komunikate bus peržiūrėtos
įvairios politikos sritys ir programos, kurios gali universitetams padėti tarptautiniu mastu.

34.

Viešųjų įdarbinimo tarnybų modernizavimas

Teisėkūros

Šiame dokumentų rinkinyje bus aptarti visi EURES reformos aspektai, įskaitant Europos
užimtumo garantijos užtikrinimą, ir sukurtas oficialus Europos viešųjų įdarbinimo tarnybų
tinklas, kuris padės parengti ir įgyvendinti Europos darbo jėgos judumo veiksmų planą,
reikalingą viešosioms įdarbinimo tarnyboms modernizuoti ir sustiprinti, siekiant padėti
darbuotojams judėti darbo rinkoje.

35.

Europos kovos su nedeklaruojamu darbu platforma

Teisėkūros

Šiuo sprendimo projektu sukuriama Europos darbo inspekcijų ir kitų vykdomųjų įstaigų
bendradarbiavimo platforma. Tikslas – užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodesnio požiūrio
į visas svarbiausias sritis, kurioms įtakos turi nedeklaruojamas darbas, ir remti
veiksmingesnę kovą su nedeklaruojamu darbu, gerinant bendradarbiavimą, dalijantis
geriausia patirtimi ir nustatant bendrus principus.

Europos išteklių naudojimas siekiant didesnio poveikio
36.

ES ekologinės gamybos politinės ir teisinės sistemos
peržiūra

Teisėkūros

Politiniai dabar galiojančių teisės aktų dėl ekologinės gamybos (Reglamento
Nr. 834/2007 ir Komunikato COM(2004) 415) tikslai yra tokie:
– sukurti tvaraus žemės ūkio valdymo sistemą ir
– gaminti aukštos kokybės ir didelės įvairovės produktus, atitinkančius vartotojų poreikius,
susijusius su aplinkai, sveikatai ar gyvūnų gerovei nekenkiančiais procesais. Bus tikrinama,
ar jie tebėra aktualūs ir pritaikyti prie ekologinės gamybos raidos ateityje.

37.

ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Tikslas – iš esmės padėti Europai tapti atsparesne klimato kaitai. Tai reiškia, kad ES,
valstybės narės ir regionai turi geriau pasirengti neigiamiems klimato kaitos padariniams ir
geriau į juos reaguoti.

38.

Nauja laikotarpio iki 2030 m. klimato ir energijos sistema Teisėkūros / Ne
teisėkūros

– Iki 2050 m. 80–95 % sumažinti išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, palyginti
su 1990 m.
– Ilgam padidinti tiekimo konkurencingumą, saugumą ir tvarumą
– Išdėstyti investicijų iki 2030 m. perspektyvą.
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39.

Teminės strategijos dėl oro taršos ir susijusių teisės aktų
peržiūra

Teisėkūros

Iniciatyvoje bus įvertintas dabartinės oro taršos ir oro kokybės politikos įgyvendinimas bei
rezultatai ir pateikta teisės aktų, kuriais keičiama Direktyva dėl teršalų išmetimo
nacionalinių ribų ir kiti oro kokybę reglamentuojantys teisės aktai, pasiūlymų, kad būtų
sustiprinta apsauga nuo oro taršos poveikio žmogaus sveikatai bei gamtos aplinkai ir kartu
prisidėta prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo.

40.

Atliekų srities politikos ir teisės aktų peržiūra

Teisėkūros

Šioje iniciatyvoje bus peržiūrėti pagrindiniai plataus ES teisyno tikslai (laikantis Pagrindų
direktyvos dėl atliekų, Direktyvos dėl atliekų sąvartynų ir Direktyvos dėl pakuočių
nuostatų dėl peržiūros), atliktas direktyvų dėl atliekų srauto ex-post vertinimas ir
išnagrinėti būdai padidinti jų darnumą.

41.

Aplinkosauginio klimato ir energijos vertinimo sistema,
sudaranti sąlygas saugiai ir netradicinei angliavandenilio
gavybai

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Atsižvelgiant į galiojančius ES teisės aktus, iniciatyvoje bus nagrinėjama, kaip užtikrinti,
kad būtų išnaudotos galimybės įvairinti energijos tiekimą ir didinti konkurencingumą,
įskaitant netradicinių dujų gamybą. Sistema būtų siekiama sudaryti vienodas sąlygas visoje
ES, užtikrinti tiek rinkos dalyviams, tiek piliečiams aiškumą ir nuspėjamumą, taip pat dėl
žvalgybos projektų, visapusiškai atsižvelgti į išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas
ir valdyti klimato ir aplinkosauginę riziką taip, kaip to tikisi visuomenė.

Saugios ES kūrimas
42.

Branduolinės rizikos draudimas ir atsakomybė už
branduolinę žalą

Teisėkūros

Tikslas – pagerinti žalos atlyginimą nukentėjusiesiems branduolinės avarijos atveju ir
sukurti vidaus rinką / sudaryti vienodas sąlygas investuotojams.

43.

Iniciatyva dėl šaunamųjų ginklų. Nusikaltimų naudojant
ginklus mažinimas Europoje

Ne teisėkūros

Neteisėtai įsigytus šaunamuosius ginklus naudoja nusikaltėlių tinklai ir pavieniai
nusikaltėliai. Teisėtai įsigyti šaunamieji ginklai taip pat naudojami neteisėtai. Komunikate
bus siekiama apibūdinti problemos pobūdį bei mastą ir dabartinius veiksmus, įskaitant
išorės veiksmus, nustatyti naujus ES veiksmus ir sustiprinti dabartinius (pvz., sustiprinti
Europolo vaidmenį, padidinti finansavimą), pateikti teisėsaugos politikos gaires rengiantis
2015 m. atlikti Direktyvos 91/477 dėl šaunamųjų ginklų peržiūrą ir galbūt pateikti SESV
83 straipsnio 1 dalimi pagrįstos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų pasiūlymą.

44.

Asmenų ir subjektų, įtariamų ES vykdoma teroristine
veikla, lėšų, finansinio turto ir ekonominio pelno
įšaldymo administracinių priemonių sistema (SESV 75
straipsnis)

Teisėkūros

ES teisinė sistema, kuria reglamentuojamas asmenų ir subjektų, įtariamų teroristine veikla,
lėšų, finansinio turto ir ekonominio pelno įšaldymas, taikoma tik teroristams, kurie kelia
tarptautinę ir pasaulinę grėsmę. Tačiau šiuo metu tokia sistema nėra taikoma siekiant
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės tikslų. Šios iniciatyvos tikslas – naudoti naują teisinį
Lisabonos sutarties pagrindą siekiant sukurti vienodą, veiksmingą teisinę administracinių
priemonių sistemą, kuri būtų taikoma siekiant įšaldyti tokių asmenų ir subjektų lėšas,
finansinį turtą ir ekonominį pelną.
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Pavadinimas

Iniciatyvos rūšis2

Tikslų masto aprašas

45.

Specialios pažeidžiamų įtariamųjų ar kaltinamųjų
apsaugos priemonės vykstant baudžiamajam procesui

Teisėkūros

Direktyva siekiama užtikrinti, kad baudžiamuosiuose procesuose visoje ES įtariamiesiems
ir kaltinamiesiems, kurie, pvz., dėl savo amžiaus, psichinės ar fizinės būklės negali suprasti
proceso turinio ar prasmės ar jį stebėti, būtų skiriamas ypatingas dėmesys.

46.

Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba
komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse

Teisėkūros

Peržiūrint Reglamentą Nr. 1393/2007 daug dėmesio bus skirta perduodančiųjų ir
gaunančiųjų įstaigų veiksmingumui, taip pat praktiniam prašymo perduoti prašymą įteikti
dokumentus įgyvendinimui. Gali būti nustatyti bendri būtiniausi standartai.

47.

2013 m. ES pilietybės ataskaita „Kliūčių ES piliečių
teisėms šalinimas“*

Ne teisėkūros

Tikslas – aptarti, kokia pažanga padaryta nuo 2010 m. pilietybės ataskaitos, ir nustatyti
tolesnius veiksmus siekiant pašalinti likusias ES piliečių naudojimosi savo teisėmis pagal
Sutartį kliūtis. Tai bus vienas iš tikėtinų Europos piliečių metų rezultatų. (2013 m.
2 ketvirtis)

48.

Europos prokuratūros įsteigimas siekiant apsaugoti
Sąjungos finansinius interesus*

Teisėkūros

Šia iniciatyva siekiama nustatyti Europos prokuratūros, kurios pagrindinė funkcija bus
Sąjungos finansinių interesų apsauga, steigimo sistemą ir sąlygas. Kartu bus pateikti
pasiūlymai dėl Eurojusto reformos ir ES finansinių interesų apsaugos. (2013 m. 2 ketvirtis)

49.

Kova su pinigų plovimu

Teisėkūros

Pinigų plovimas, vienas iš ES nusikaltimų, visose valstybėse narėse laikomas baudžiamąja
veika. Tačiau pinigų plovimą ES valstybės narės apibrėžia nevienodai ir taiko skirtingas
sankcijas. Kadangi tai trukdo tarpvalstybiniam nusikaltimų tyrimui ir policijos
bendradarbiavimui, reikia suvienodinti pinigų plovimo veikos apibrėžtį ES.

50.

Kova su cigarečių kontrabanda

Ne teisėkūros

Šioje strategijoje būtų pasiūlytos išsamios ES lygmens priemonės kovoti su neteisėta
prekyba cigaretėmis, atsižvelgiant į valstybės patiriamus nuostolius ir neteisėtos prekybos
vaidmenį sudarant sąlygas organizuotam nusikalstamumui. Į geriau koordinuojamus ir
tikslingesnius veiksmus būtų įtrauktas keitimasis informacija, standartų nustatymas ir
tarptautinis bendradarbiavimas.

51.

Sąjungos vizų politikos peržiūra siekiant palengvinti
gyvenimą teisėtiems keliautojams

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Įsigaliojus Bendrijos vizų kodeksui, supaprastėjo vizų išdavimo taisyklės bei sąlygos ir
suvienodėjo bendrųjų taisyklių taikymas. Remdamasi vizų kodekso įgyvendinimo
vertinimo ataskaita, Komisija ketina pasiūlyti pakeitimų vizų kodeksui pagerinti. Tai
užtikrins, kad ES vizų politika skatintų ekonomikos augimą ir kultūrinius mainus,
palengvinant kelionę į ES teisėtiems keliautojams, kaip antai verslininkams, turistams,
studentams ir jaunimui, ir kartu užtikrinant aukštą saugumo ES lygį.

52.

Gyvūnams skirti vaistai

Teisėkūros

Bus sukurta nauja veterinarijos vaistų ir tam tikrų jų naudojimo aspektų sistema, siekiant
ES sudaryti vienodas sąlygas ir sumažinti administracinę naštą.
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53.

Pavadinimas
Klonavimo technikos naudojimas maisto gamybai

Iniciatyvos rūšis2

Tikslų masto aprašas

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Tolesni veiksmai po Komisijos ataskaitos dėl gyvūnų klonavimo maisto gamybai gerai
veikiančios vidaus rinkos sąlygomis.

Europos vaidmuo pasaulyje
54.

ES pozicijos dėl vystymosi darbotvarkės po 2015 m.
parengimas

Ne teisėkūros

Šio komunikato, kuris susijęs su Tūkstantmečio vystymosi tikslų strategijos įgyvendinimu,
tolesniais veiksmais po Rio+20 ir tvaraus vystymosi tikslais, tikslas – pasiekti susitarimą
dėl plataus užmojo pasaulinio vystymosi po 2015 m. programos, kurioje akcentuojama
bendra atsakomybė ir atskaitomybė.

55.

ES pozicijos dėl tolesnių veiksmų po Rio+20, įskaitant
tvaraus vystymosi tikslų planavimą, parengimas

Ne teisėkūros

Šiame komunikate, kuris susijęs su Tūkstantmečio vystymosi tikslų strategijos
įgyvendinimu, tolesniais veiksmais po Rio+20 ir tvaraus vystymosi tikslais, bus išdėstyti
tolesni ES veiksmai po Rio+20, įskaitant tvaraus vystymosi tikslus.

56.

2013 m. plėtros dokumentų rinkinys

Ne teisėkūros

Taryba paragino Komisiją reguliariai teikti ataskaitas apie šalis kandidates ir potencialias
šalis kandidates. Remdamasi Komisijos strategijos dokumentu, Europos Vadovų Taryba
gali kiekvienų metų pabaigoje apibrėžti pagrindines plėtros politikos gaires.

57.

Derybų dėl visapusės prekybos ir investicijų susitarimų
su atitinkamomis šalimis partnerėmis nurodymai

Derybiniai nurodymai Darant prielaidą, kad galutinėje ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo aukšto lygio
darbo grupės ataskaitoje ir dabar vykstančiuose svarstymuose dėl galimybių
bendradarbiauti bus rekomenduota pradėti derybas dėl tokių susitarimų, pagrindinis
politinis tikslas bus išnaudoti nepanaudotą potencialą ir suteikti naujų ekonominių
galimybių visų pirma tuose sektoriuose, kuriuose daugiausia galimybių sukurti darbo vietų
ir užtikrinti augimą. Kitas tikslas – duoti tvirtą ženklą, kad abi didžiausios pasaulio
ekonomikos tebėra pasiryžusios atverti rinkas.

58.

Visapusiškas požiūris į krizių už ES ribų valdymą

Ne teisėkūros

Europos Sąjunga savo žinioje turi unikalų priemonių, kurios gali padėti rasti išeitį iš
sudėtingų išorės krizių, rinkinį, kokio neturi nė viena kita tarptautinės bendrijos narė. Šias
priemones reikia naudoti nuosekliai ir glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis
visais krizės etapais – nuo krizės prevencijos iki šalies atkūrimo.
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II priedas. Paprastinimo ir reglamentavimo naštos mažinimo iniciatyvos
N
r.

Pavadinimas

Iniciatyvos rūšis

Iniciatyvos aspektai, susiję su
paprastinimu ir reglamentavimo naštos
mažinimu

Suinteresuotoji šalis, kuriai
naudingas paprastinimas ir
reglamentavimo naštos mažinimas

Priėmimo
data

Konkurencija
1.

ES susijungimų kontrolės paprastinimas

Ne teisėkūros

Biurokratinės naštos jungiantis įmonėms Įmonės, kurios turi pranešti apie 2013 m.
mažinimas, sudarant lengvesnes sąlygas pranešti susijungimą, kad gautų Komisijos
apie
susijungimą
ir
neproblematiniais patvirtinimą
susijungimo
atvejais
taikant
paprastesnę
procedūrą.

Skaitmeninė darbotvarkė
2.

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
diegimo išlaidų mažinimas

Teisėkūros

EP ir Tarybos reglamento pasiūlymas iš esmės
sumažinti civilinės inžinerijos ir nereikalingos
administracinės naštos išlaidas, taip paskatinti
diegimą.

Reglamente būtų numatytos nacionalinių 2013 m.
ir
vietinių
institucijų,
taip
pat
telekomunikacinių ir kitų paslaugų (pvz.,
vandens, energijos, geležinkelių) teikėjų
teisės bei prievolės.

Teisėkūros

Pasiūlymo tikslas – supaprastinti ir racionalizuoti Visi ūkinės veiklos vykdytojai, kurių 2013 m.
dabartinę teisinę sistemą, siekiant padidinti veikla kontroliuojama visais maisto
valstybių narių atliekamų oficialių patikrų maisto grandinės etapais
grandinės
etapais
veiksmingumą,
kartu
sumažinant
ūkinės
veiklos
vykdytojams
tenkančią naštą. Veiksmingesnis kontrolės
išteklių naudojimas prisidės prie krizių
prevencijos, kartu sumažės su tuo susijusios
reikalavimų besilaikančių ūkinės veiklos
vykdytojų išlaidos ir užtikrintos visiems
vienodos sąlygos.

Sveikata ir vartotojai
3.

Naujas reglamentas dėl oficialių patikrų
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N
r.

Pavadinimas

Iniciatyvos rūšis

Iniciatyvos aspektai, susiję su
paprastinimu ir reglamentavimo naštos
mažinimu

Suinteresuotoji šalis, kuriai
naudingas paprastinimas ir
reglamentavimo naštos mažinimas

Priėmimo
data

4.

Naujas reglamentas dėl augalų sėklų

Teisėkūros

Iniciatyva siekiama skatinti inovacijas, sumažinti Labai mažos įmonės, kurioms taikomos 2013 m.
bendrą administracinę naštą ir užtikrinti taisyklės dėl augalų sėklų
reglamentavimo
sistemos
lankstumą,
atsižvelgiant į globalizaciją, specializaciją ir į
naujų pagrindinių žemės ūkio produktų
naudojimo būdų raidą, taip pat į visuomenės
lūkesčių dėl žemės ūkio ir natūralios gamtinės
aplinkos sąveikos kaitą. Ja teisės aktai bus
atnaujinti ir supaprastinti, 12 direktyvų dėl sėklos
ir dauginamosios medžiagos pakeitus vienu
teisės aktu.

5.

Naujas reglamentas dėl augalų sveikatos

Teisėkūros

Toliau bus taikoma išimtis smulkiems ūkinės MVĮ, kurios sėklas parduoda tik vietos 2013 m.
veiklos vykdytojams, kurie sėklas parduoda tik rinkoje
vietos rinkoje.

6.

Naujas reglamentas dėl gyvūnų sveikatos

Teisėkūros

Institucijoms ir ūkinės veiklos vykdytojams
lengviau suvokti paprastesnę teisinę sistemą (1
reglamentas, kuriuo pakeičiama per 40
direktyvų) ir aiškesnes atsakomybės sritis,
mažiau laiko ir pastangų reikėtų jai išstudijuoti ir
įgyvendinti. Pagerinus naujų elektronikos
technologijų
taikymą
ir
supaprastinus
reikalavimus, atsiras galimybių sutaupyti daug
lėšų, toliau laikantis griežtų saugumo standartų,
reikalingų ligų kontrolei ir saugiai prekybai
gyvūnais ir gyvūniniais produktais užtikrinti.

Europos gyvulių laikytojai, gyvais 2013 m.
gyvūnais arba gyvūniniais produktais
prekiaujančios įmonės, nacionalinės
kompetentingos veterinarijos įstaigos
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N
r.

Pavadinimas

Iniciatyvos rūšis

Iniciatyvos aspektai, susiję su
paprastinimu ir reglamentavimo naštos
mažinimu

Suinteresuotoji šalis, kuriai
naudingas paprastinimas ir
reglamentavimo naštos mažinimas

Priėmimo
data

7.

Veterinarijos vaistų teisės aktų peržiūra

Teisėkūros

Reglamentavimo sąlygų, susijusių su leidimų
išdavimu prieš teikiant į rinką ir po pateikimo į
rinką (įskaitant farmakologinį budrumą),
paprastinimas:
–
įmonėms
(ypač
MVĮ)
tenkančios
administracinės naštos, aiškiai nustatytos per
viešas konsultacijas ir rengiant poveikio
vertinimą, mažinimas;
– bendrosios rinkos aprūpinimo vaistais
(įskaitant retesnių rūšių vaistus) didinimas.

Veterinarijos
farmacijos
pramonė 2013 m.
(įskaitant MVĮ), ūkininkai ir bitininkai,
veterinarai, nacionalinės kompetentingos
institucijos, naminių gyvūnų augintojai,
vartotojai

8.

Higienos teisės aktų rinkinys (peržiūra)

Teisėkūros

Kadangi, remiantis higienos teisės aktų rinkinio Valstybių
narių
kompetentingos 2013 m.
principais ir reikalavimais, Europos Sąjungos institucijos ir maisto ūkio subjektai
rinka yra atvira visiems maisto ūkio subjektams,
šiuo metu apie visas nacionalines priemones
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms
privaloma pranešti jas rengiant, kad Komisija ir
kitos valstybės narės būtų informuotos ir turėtų
galimybę teikti pastabas dėl teisės akto projekto,
kuris priėmus bus taikytinas (Direktyva
98/34/EB).
Peržiūrint higienos teisės aktų rinkinį numatyta
supaprastinti dabartines pranešimo taisykles. Dėl
to valstybėse narėse gali būti dažniau
naudojamasi higienos teisės aktų rinkinyje
numatytomis lankstumo galimybėmis.

Teisėkūros

Įvairių pakeitimų, įskaitant Vizų informacinės Valstybių narių institucijos
sistemos teisės aktą ir 2011 m. pakeitimus,
sujungimas į vieną teisės aktą.

Vidaus reikalai
9.

Šengeno sienų kodekso (562/2006)
peržiūra

2013 m.
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N
r.

Pavadinimas

10. Sąjungos vizų politikos peržiūra siekiant
palengvinti gyvenimą teisėtiems
keliautojams

Iniciatyvos rūšis

Iniciatyvos aspektai, susiję su
paprastinimu ir reglamentavimo naštos
mažinimu

Suinteresuotoji šalis, kuriai
naudingas paprastinimas ir
reglamentavimo naštos mažinimas

Priėmimo
data

Teisėkūros

Tikimasi, kad sąlygos supaprastės, laikantis Keliautojai, pavyzdžiui, verslininkai ir 2014 m.
sudėtingesnio požiūrio, pagal kurį itin svarbi turistai
kontrolė prie išorės sienų derinama su būtinybe
palengvinti gyvenimą teisėtiems keliautojams,
pavyzdžiui, verslininkams ir turistams.

Teisėkūros

Elektroninis eksploatacinių savybių deklaracijų
tvarkymas specialiai numatytas naujajame
reglamente
dėl
statybos
produktų
(Nr. 305/2011/ES), kuris įsigalios 2013 m. sausio
1 d. Tačiau šiuo tikslu Komisija įgaliota priimti
deleguotuosius aktus. Dėl dabartinio tokią veiklą
reglamentuojančio teisinio pagrindo trūkumo
kyla teisinis netikrumas ir kliudoma veiksmingai
taikyti IRT eksploatacinių savybių deklaracijoms.

Įmonės ir pramonė
11. Iniciatyva (Komisijos deleguotasis aktas)
dėl eksploatacinių savybių deklaracijų,
teikiamų pagal Reglamentą dėl statybos
produktų (Nr. 305/2011/ES), elektroninio
tvarkymo

Atitinkamai
nuostatai
pradiniame 2013 m.
Komisijos
pasiūlyme
dėl
naujojo
reglamento tvirtai pritarė pramonės
įmonės,
ypač
statybos
produktų
gamintojai.
Pramonės
įmonėms
elektroninis
eksploatacinių
savybių
deklaracijų
tvarkymas yra vienas svarbiausių
ekonominių
veiksnių,
kaip
rodo
elektroninio sąskaitų faktūrų išrašymo
raida. Iniciatyva bus užtikrintas teisinis
tikrumas.
Greitas elektroninis informacijos apie
statybos produktus teikimas bus naudingas
platintojams ir naudotojams.
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r.

Pavadinimas

Iniciatyvos rūšis

Iniciatyvos aspektai, susiję su
paprastinimu ir reglamentavimo naštos
mažinimu

Suinteresuotoji šalis, kuriai
naudingas paprastinimas ir
reglamentavimo naštos mažinimas

Priėmimo
data

12. Komisijos įgyvendinimo reglamentas,
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas
(EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių
medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(REACH)
Atsižvelgiant į 2012 m. REACH
reglamento peržiūros rezultatus

Teisėkūros

Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 340/2008, projekte
atsižvelgiama į rekomendacijas dėl REACH
peržiūros, visų pirma į rekomendaciją teikti MVĮ
papildomą paramą numatant toliau perskirstyti
mokesčius įvairaus dydžio įmonėms. Mokesčiai ir
rinkliavos perskirstomi atsižvelgiant į agentūros
išlaidas, tačiau mokesčiai sumažinami MVĮ,
kurios mažiau pajėgios padengti REACH
reglamento įgyvendinimo išlaidas nei didelės
įmonės.

Mokesčių
perskirstymas
reiškia 2013 m.
papildomą mokesčių sumažinimą MVĮ:
standartinis
registracijos
mokestis
sumažinamas 35, 65 ir 95 proc., o
standartinis
leidimo
mokestis
sumažinamas 60 ir 90 proc., palyginti su
dabartine padėtimi: registracijos mokestis
– 30, 60 ir 90 proc., o leidimo mokestis –
20,
50
ir
85 proc.
Kad agentūra turėtų pakankamai išteklių
veiklai vykdyti, mokesčių ir rinkliavų
MVĮ
sumažinimą
reikia
atsverti
standartinių mokesčių ir rinkliavų, kuriais
apmokestinamos
didelės
įmonės,
didinimu.

13. Visų galiojančių Komisijos reglamentų,
kuriais įgyvendinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1216/2009
(prekybos tvarka, taikoma tam tikroms iš
perdirbtų žemės ūkio produktų
pagamintoms prekėms), peržiūra

Teisėkūros

Pasiūlymo tikslas – galiojančius Komisijos
įgyvendinimo aktus, kurie grindžiami Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1216/2009, suderinti su
Lisabonos sutartimi.

Peržiūra
bus
naudinga
visoms 2013 m.
suinteresuotosioms šalims, pvz., perdirbtų
žemės ūkio produktų importuotojams bei
eksportuotojams ir kompetentingoms
valstybių narių institucijoms (muitinėms,
mokėjimo agentūroms, žemės ūkio ir
(arba) ekonomikos reikalų ministerijoms).
Po nuostatų suderinimo importuotojams ir
eksportuotojams taisyklės taps aiškesnės,
todėl sumažės jų patiriamos sandorių
sudarymo išlaidos.

14. Pramonės produktų vidaus rinkos
reforma

Teisėkūros

Be kitų tikslų, pasiūlymu siekiama šalinti Įvairių pramonės sektorių įmonės ir su 2013 m.
galiojančių
ES
teisės
aktų,
kuriais jais glaudžiai susiję paslaugų sektoriai.
reglamentuojami pramonės produktai, trūkumus,
kliūtis ir pasenusius reikalavimus, kad
reglamentavimo sistema taptų dar stipresnė ir
paprastesnė.
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N
r.

Pavadinimas

Iniciatyvos rūšis

Iniciatyvos aspektai, susiję su
paprastinimu ir reglamentavimo naštos
mažinimu

Suinteresuotoji šalis, kuriai
naudingas paprastinimas ir
reglamentavimo naštos mažinimas

Priėmimo
data

Vidaus rinka ir paslaugos
15. Iniciatyva dėl elektroninių sąskaitų
faktūrų išrašymo viešųjų pirkimų
procedūrų srityje

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Tikslas – sumažinti įmonių sąskaitų faktūrų Įmonės, kurias domina dalyvavimas 2013 m.
išrašymo viešųjų pirkimų procedūrų srityje laiką viešųjų pirkimų procedūrose
ir išlaidas.

Jūrų reikalai ir žuvininkystė
16. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento dėl žuvininkystės išteklių
išsaugojimo naudojant technines jūrų
organizmų apsaugos priemones
pasiūlymas

Teisėkūros

Pagrindinė problema, kuri bus sprendžiama šia
iniciatyva, yra galiojančių teisės aktų, kuriais
nustatytos techninės priemonės, sudėtingumas.
Šia iniciatyva siekiama supaprastinti dabartines
taisykles dėl techninių priemonių, parengiant
bendrąjį reglamentą ir specialias vietos taisykles.

Žūklės
sektorius
ir
nacionalinė 2014 m.
administracija.
Numatoma, kad supaprastinus taisykles
sumažės nacionalinės administracijos
patiriamos kontrolės ir reikalavimų
vykdymo užtikrinimo išlaidos.

Mokesčiai ir muitų sąjunga
17. Verslo sąlygų palengvinimas įvedant
standartinę PVM deklaraciją

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Komisija pasiūlys įvesti standartinę PVM Įmonės,
deklaraciją, kuri būtų parengta visomis ES prekyba
kalbomis ir kurią pildyti arba ne galėtų pasirinkti
visos ES įmonės.
Padedama valstybių narių, Komisija sukurs ES
PVM interneto portalą.

užsiimančios

tarpvalstybine 2013 m.

Teisėkūros / Ne
teisėkūros

Tikslas – panaikinti įvairias patikras ir taip Įmonės, užsiimančios jūrų prekyba
sumažinti jūrų transportui ES viduje tenkančią
administracinę naštą tiek, kad ji būtų maždaug
tokia pati, kokia tenka kitų rūšių transportui.

Transportas
18. „Mėlynoji juosta“, juosianti bendrąją
jūrų transporto rinką

2013 m.

16

III priedas. Atšauktų dar nepriimtų pasiūlymų sąrašas3
N
r.

COM / SEC /
Tarpinstitucinė
nuoroda

Pavadinimas

Atšaukimo priežastis

Komisijos
pasiūlymo
nuoroda OL

Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis
1.

COM(1983) 13

Tarybos reglamento (EEB), kuriuo Europos ekonominėje
bendrijoje įgyvendinamas EEB ir Turkijos asociacijos tarybos
sprendimas Nr. 3/80 dėl Europos Bendrijų valstybių narių
socialinės apsaugos sistemų taikymo darbuotojams turkams ir jų
šeimos nariams pasiūlymas

Nebeaktualus. Pakeistas Tarybos sprendimo dėl Europos OL C 110,
Sąjungos pozicijos Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos 1983 04 25, p. 1.
ekonominės bendrijos ir Turkijos asociacijos susitarimu, dėl
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatų pasiūlymu
(COM(2012) 152) – 2012/0076 (NLE))

Europos išorės veiksmų tarnyba
2.

COM(2012) 43
2012/0009/NLE

Tarybos sprendimo dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi Komisija pakeitė poziciją šiuo klausimu.
laikytis EEE jungtiniame komitete dėl XIII priedo (Transportas)
pakeitimo pasiūlymas

OL C 102,
2012 04 05, p. 25.

Plėtra
3.

3

COM(84) 306

Tarybos sprendimo dėl EEB ir Jugoslavijos bendradarbiavimo
įgyvendinant 1983 m. balandžio 1 d. EEB ir Jugoslavijos
bendradarbiavimo
susitarimo
nuostatas,
susijusias
su
bendradarbiavimu socialinės apsaugos srityje, projektas

Nebeaktualus. Nuostatos dėl socialinės apsaugos sistemų –
koordinavimo įtrauktos į stabilizacijos ir asociacijos
susitarimus, pasirašytus su dauguma buvusią valstybę
pakeitusių šalių. 2010 m. spalio mėn. Taryba priėmė
pasiūlymą dėl Kroatijos ir buvusiosios Jugoslavijos
Respublikos
Makedonijos
(OL L 306,
2010 11 23).
Tebevyksta diskusijos dėl Albanijos ir Juodkalnijos.

Atšaukimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
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N
r.

COM / SEC /
Tarpinstitucinė
nuoroda

Pavadinimas

Atšaukimo priežastis

Komisijos
pasiūlymo
nuoroda OL

Įmonės ir pramonė
4.

COM(2010) 280
2010/0168/NLE

Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos
komisijos taisyklės Nr. 100 privalomo taikymo motorinių
transporto priemonių tvirtinimui, atsižvelgiant į jų elektrinę saugą,
pasiūlymas

Nebeaktualus. Kartu su COM(2010) 310 pakeistas nauju OL C 121,
pasiūlymu, priimtu kaip 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos 2011 04 19, p. 12.
reglamentas (ES) Nr. 407/2011, kuriuo iš dalies keičiamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 661/2009.

5.

COM(2010) 310
2010/0169/NLE

Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Europos ekonominės
komisijos taisyklių Nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46,
48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95,
97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 ir 125
privalomo taikymo suteikiant variklinių transporto priemonių, jų
priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų
techninių mazgų tipo patvirtinimą pasiūlymas

Nebeaktualus. Kartu su COM(2010) 280 pakeistas nauju OL C 121,
pasiūlymu, priimtu kaip 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos 2011 04 19, p. 14.
reglamentas (ES) Nr. 407/2011, kuriuo iš dalies keičiamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 661/2009.

Vidaus reikalai
6.

COM(2009) 701
2009/0186/NLE

Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo
dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio
duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo
Australijos muitinės tarnybai sudarymo pasiūlymas

Nebeaktualus. Pakeistas 2011 m. gruodžio 31 d. priimtu OL C 88,
Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australijos 2011 03 19, p. 7.
susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo
(PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės ir
sienos
apsaugos
tarnybai
sudarymo
pasiūlymu
(COM(2011) 281).

7.

COM(2009) 702
2009/0187/NLE

Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos
Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų
įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų
Vidaus saugumo departamentui (DHS) (2007 PNR Susitarimas)
sudarymo pasiūlymas

Nebeaktualus. Pakeistas Tarybos sprendimo dėl Jungtinių OL C 88,
Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio 2011 03 19, p. 7.
duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų
Vidaus saugumo departamentui sudarymo pasiūlymu
(COM(2011) 807). Sprendimą Taryba priėmė 2012 m.
balandžio 26 d. (2011/0382/NLE). ES ir JAV susitarimas dėl
PNR įsigaliojo 2012 m. liepos 1 d.
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Tarpinstitucinė
nuoroda

Pavadinimas

Atšaukimo priežastis

Komisijos
pasiūlymo
nuoroda OL

Teisingumas
8.

COM(2006) 399
2006/0135/CNS

Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nebeaktualus. Pakeistas nauju pasiūlymu COM(2010) 105, –
Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir nustatančio taikytinos teisės kuris priimtas kaip Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2010,
taisykles bylose, susijusiose su santuoka, pasiūlymas
kuriuo 14 valstybių narių įgyvendinamas tvirtesnis
bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui
skyrium taikytinos teisės srityje.

9.

COM(2010) 708
2010/0347/APP

Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. vasario
28 d. sprendimas (2008/203/EB), įgyvendinantis Reglamento (EB)
Nr. 168/2007 nuostatas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių
agentūros 2007–2012 m. daugiametės programos priėmimo,
pasiūlymas

10. COM(2002) 520

Nebeaktualus. Skirtas iš dalies keisti dabartinį sprendimą dėl OL C 121,
daugiametės programos, kuris baigia galioti 2012 m. 2011 04 11, p. 35.
pabaigoje. Reikiamas vienbalsis sprendimas Taryboje
nepriimtas, todėl jis pakeistas Tarybos sprendimo, kuriuo
nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros
2013–2017 m.
daugiametė
programa,
pasiūlymu
(COM(2011) 880), kuris turėtų būti priimtas iki 2012 m.
pabaigos.

Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl Diskusijos Taryboje parodė, kad vienbalsiškumo reikalavimo OL C 20 E,
bendravimo su vaikais pasirašymo Europos bendrijos vardu neįmanoma įvykdyti.
2003 01 28,
pasiūlymas
p. 369.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
11. COM(2001) 272, iš
dalies pakeistas
COM(2002) 577
2001/0115/COD

Europos Parlamento ir tarybos direktyvos dėl Bendrijos finansinių Nebeaktualus. Pakeistas
interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis pasiūlymas
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamosios
teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams
kenkiančiu sukčiavimu pasiūlymu (COM(2012) 363).

OL C 240 E,
2001 08 28,
p. 125, ir
OL C 71 E,
2003 03 25, p. 1.

Mokesčiai ir muitų sąjunga
12. COM(2003) 234, iš
dalies pakeistas
COM(2004) 468
2003/0091/CNS

Tarybos direktyvos, iš dalies pakeičiančios Direktyvą 77/388/EEB Nuo 2010 m. diskusijos Taryboje dėl šio pasiūlymo OL C 76,
dėl pridėtinės vertės mokesčio pašto sektoriaus teikiamoms nepasistūmėjo. Turėdama omenyje Tarybos poziciją, Komisija 2004 03 25, p. 16.
paslaugoms, pasiūlymas
ketina peržiūrėti šį klausimą atsižvelgdama į būsimus visų
visuomenei naudingo atleidimo nuo mokesčio atvejų
svarstymus (pagal PVM komunikatą, COM(2012) 851).
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Atšaukimo priežastis

Komisijos
pasiūlymo
nuoroda OL

Prekyba
13. COM(2005) 661
2005/0254 COD

Tarybos pasiūlymo dėl tam tikrų iš trečiųjų šalių importuojamų Pasiūlymas nebeaktualus, nes dėl jo nesusitariama Taryboje, OL C 49,
prekių kilmės šalies nuorodos pasiūlymas
be to, neseniai PPO apeliacinė įstaiga pakeitė teisinį PPO 2006 02 28, p. 53.
taisyklių aiškinimą.

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

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl transporto Aktas, kurį pasiūlyta kodifikuoti, bus panaikintas ir nebegalios OL C 88,
priemonių radijo trukdžių (elektromagnetinio suderinamumo) nuo 2014 m. lapkričio 1 d.
2011 03 19, p. 2.
pasiūlymas (Kodifikuota redakcija)
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