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Iniciatīvas veids2

Darbības jomas un mērķu apraksts

Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību
1.

Gada izaugsmes pētījums*

Neleģislatīva

Komisija iesniegs gada izaugsmes pētījumu, kam pievienots paziņojums, kurš būs
galvenais ieguldījums apspriedēs Eiropadomes pavasara sanāksmē. Pētījumā tiks iekļauts
pārskats, ziņojums par progresu un perspektīvā daļa, kurā ierosināti stratēģiski politikas
norādījumi, kas īstenojami horizontāli dalībvalstīs. (2013. gada 4. ceturksnis)

2.

Ar “ēnu bankām” saistīto sistēmisko risku novēršana*

Leģislatīva

Pēc 2012. gada martā publicētās zaļās grāmatas un starptautiskā līmenī veiktā darba, ko
koordinē FSP, Komisija pievērsīsies sistēmiskajām problēmām, kas saistītas ar “ēnu
bankām” un “ēnu banku” darbībām, piemēram, naudas tirgus fondiem, pārvēršanai
vērtspapīros un tādām darbībām kā vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi, ko veic visu
veidu finanšu institūcijas. (2013. gada 3. ceturksnis)

3.

Kopējs satvars rādītāju un kritēriju izstrādei, jo īpaši to
pārvaldei un aprēķināšanai

Leģislatīva

Vispārējais mērķis ir uzlabot rādītāju un kritēriju izstrādes un izmantošanas integritāti, kas
uzlabos tirgus uzticēšanos un efektivitāti un uzlabos investoru aizsardzību.

4.

Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšana

Leģislatīva/
neleģislatīva

Regulās, ar kurām tika izveidota Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma (trīs Eiropas
uzraudzības iestādes un Sistēmisko risku kolēģija), paredzēts, ka Komisija 2013. gadā veic
padziļinātu pārskatīšanu nolūkā iesniegt grozījumu priekšlikumus.

5.

Ilgtermiņa finansējuma nodrošināšana, veicot
pasākumus, ar kuriem tiek garantēta finanšu iestāžu,
tirgu un instrumentu efektivitāte

Leģislatīva

Pēc tam, kad tiks pieņemta zaļā grāmata gada beigās un būs notikusi apspriešanās par to,
Komisija ierosinās politikas pasākumus, lai uzlabotu ilgtermiņa finansējuma nosacījumus
Eiropā. Dažas no darbībām varētu tikt ietvertas citos priekšlikumos (piemēram, PVKIU
VI).

1
2

Rīcības plāni atsevišķajām iniciatīvām ir pieejami šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm
Iniciatīvas veids var mainīties pēc ietekmes novērtējuma procedūras.
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6.

Kopējie stratēģiskie pamatfondi un ES ekonomikas
pārvaldība

Neleģislatīva

Paziņojumā tiks izvērtēts, kādā veidā kopējie stratēģiskie pamatfondi palīdzēs ES
ekonomikas pārvaldībā, kāda ir to loma izaugsmes veicināšanā un cik būtisks ir pareizs
makroekonomikas satvars fondu efektīvai izmantošanai. Tajā tiks izvērtēta saikne starp
kopējiem stratēģiskajiem pamatfondiem un ekonomikas pārvaldības procedūrām un
izskaidrots, kā tiks īstenota makroekonomisko nosacījumu izmantošana.

7.

Mandāti attiecībā uz atsevišķām valstīm sarunās par
Neleģislatīva
kopējiem stratēģiskajiem pamatfondiem laikposmam no
2014. līdz 2020. gadam

Ņemot vērā partnerības nolīgumu pieņemšanu, šie dokumenti veidos dalībvalstu
prioritātes publiskiem ieguldījumiem nākamajos septiņos gados.

8.

Tiesiskā regulējuma reforma, kurš attiecas uz kolektīvo
ieguldījumu fondiem/PVKUI VI (uzsvars uz ilgtermiņa
ieguldījumiem, noteikumiem par produktiem un
depozitārijiem)

Leģislatīva

Nesen veiktais darbs starptautiskajā līmenī saistībā ar “ēnu bankām” ir atklājis dažus
trūkumus ieguldījumu fondu jomā, kuri ir jāizvērtē rūpīgāk (piemēram, naudas tirgus fondi
un vērstpapīru aizdevumu vai repo darījumu izmantošana). Ar šo iniciatīvu tiks risināti
vairāki jautājumi, kas saistīti ar sistēmiskiem riskiem, efektivitāti, konkurētspēju un
PVKIU fondu tirgu integrāciju, lai saglabātu PVKIU pievilcīgumu. Tas palīdzēs
nodrošināt finanšu stabilitāti un veicināt ilgtermiņa ieguldījumu kultūru Eiropā, tādējādi
atbalstot izaugsmi un darbavietas.

Konkurētspējas uzlabošana
9.

Valsts atbalsta modernizācija: Vispārējā grupu
atbrīvojuma regula (Nr. 800/2008)*

Leģislatīva

Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā paredzēti vispiemērotākie nosacījumi ar iekšējo tirgu
savietojamam valsts atbalstam, uz kuru neattiecas paziņošanas pienākums. Tas samazinās
valstu iestāžu administratīvo slogu. (2013. gada 4. ceturksnis)

10.

Valsts atbalsta modernizācija būtiskās nozarēs

Neleģislatīva

Savietojamības kritēriju pārskatīšana, kas iekļauti šādās pamatnostādnēs attiecībā uz
atbalstu izpētei, izstrādei un inovācijām: riska kapitāla atbalsts, reģionālais atbalsts,
atbalsts vides jomā, rūpniecības glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsts, kā arī atbalsts
lidostām un aviosabiedrībām. Šīs pārskatīšanas mērķis ir atbalstīt ES stratēģiju
ekonomikas izaugsmei, koncentrēt Komisijas darbu izpildes jomā un veicināt Komisijas
lēmumu ātrāku pieņemšanu.

11.

Tehnoloģiju nodošanas grupu atbrīvojuma regulas un
attiecīgo pamatnostādņu pārskatīšana

Neleģislatīva

Mērķis ir uzlabot pamatnosacījumus, kas attiecas uz licencēm ražošanas tehnoloģijai,
tādējādi stimulējot inovācijas un izaugsmi un vienlaikus nodrošinot efektīvu konkurenci.

12.

Energotehnoloģijas un inovācijas turpmākajā Eiropas
enerģētikas politikā

Neleģislatīva

Lai veicinātu energotehnoloģiju attīstību saskaņā ar “Enerģētikas ceļvedi 2050”, lai
veicinātu pētniecību enerģētikas jomā, demonstrējumus un ieviešanu tirgū ES mērogā un
lai novērstu tirgus, regulatīvos un ar paradumiem saistītos šķēršļus enerģētikas inovāciju
ieviešanai tirgū (izmantojot programmu Saprātīga enerģija Eiropai III).
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13.

Rūpniecisko izstrādājumu iekšējā tirgus reformēšana*

Leģislatīva/
neleģislatīva

Mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus tiesību aktu, kuri attiecas uz rūpnieciskajiem
izstrādājumiem, kvalitāti un efektivitāti. Ar šo iniciatīvu tiks novērsti atlikušie šķēršļi
tirdzniecībai, jo īpaši attiecībā uz izstrādājumiem, kuriem ir liels izaugsmes potenciāls,
nodrošināta lielāka konsekvence tiesību aktu piemērošanā un vienkāršota to pārvaldība un
īstenošana. (2013. gada 3. ceturksnis)

14.

Standartizācijas acquis pārskatīšana

Leģislatīva/
neleģislatīva

Iniciatīva sastāvēs no divām daļām:
1) iniciatīva, lai izveidotu stratēģiskās prioritātes un konkrētus mandātus ES starptautiskās
konkurētspējas atbalstīšanai, inovācijām, digitālajai sadarbspējai un tehnoloģiju attīstībai;
2) 2013. gadā tiks sākta neatkarīga pārskatīšana, lai novērtētu stratēģisko mērķu
sasniegšanas gaitu un pastāvošās Eiropas standartizācijas sistēmas pārvaldības sniegumu.

15.

Iniciatīva par e-rēķiniem publiskā iepirkuma jomā*

Leģislatīva

Ar šo iniciatīvu tiks novērsta iekšējā tirgus fragmentācija, veicinot B2G e-rēķinu
izmantošana publiskajā sektorā un uzlabojot valstu e-rēķinu sistēmu sadarbspēju. Tas
palīdzētu samazināt uzņēmumu darbības izmaksas un publisko iestāžu izmaksas, kas
saistītas ar iepirkumiem, veicinot ar rēķiniem saistīto procedūru automatizāciju
(2013. gada 2. ceturksnis).

16.

Visaptveroša stratēģija aizsardzības nozarei

Neleģislatīva

Stratēģijā tiks izklāstītas iespējas konkurētspējas un efektivitātes veicināšanai Eiropas
aizsardzības nozarē, konsekventā un integrētā veidā izmantojot ES politikas, kurām ir
ietekme uz aizsardzību.

17.

Priekšlikumi nostiprinātai partnerībai pētniecības un
inovāciju jomā, pamatojoties uz programmu
“Apvārsnis 2020”

Leģislatīva

Piesaistītu līdzekļu izmantošana ieguldījumiem un apvienošanas centieni būtiskākajās
rūpniecības nozarēs un vispārējā attīstības atbalstā, atjaunojot un veidojot publiskās un
privātās partnerības. Šīs partnerības palīdzēs piesaistīt apjomīgus privātus ieguldījumus
būtiskākajās rūpniecības nozarēs, piemēram, farmācijā, enerģētikā, transportā,
aeronautikā, elektronikā, gaisa satiksmes pārvaldībā un bioproduktos. Šī iniciatīva ietver
arī publiskās un privātās partnerības valstu pētniecības programmu kopīgai īstenošanai, lai
veicinātu rūpniecisko konkurētspēju, atbalstītot pētniecību un izstrādi veicošus MVU,
augsti attīstītas metroloģijas un uz IKT balstītas preces un pakalpojumus vecāka
gadagājuma iedzīvotājiem. Cita tiks izmantota, lai apkarotu ar nabadzību saistītas slimības
Subsahāras Āfrikā. (2013. gada 3. ceturksnis)

18.

Uzņēmējdarbības atvieglošana, izmantojot standarta
PVN deklarāciju*

Leģislatīva

Mērķis ir darīt pieejamu standarta PVN deklarāciju visās ES valodās, kas fakultatīvi būtu
pieejama uzņēmumiem visā ES. Standarta PVN deklarācija ir būtisks PVN nākotnes
stratēģijas un Labāka regulējuma darba kārtības punkts, jo tas palīdzēs samazināt slogu
uzņēmumiem un uzlabos digitālo vienoto tirgu. (2013. gada 3. ceturksnis)
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19.

PVN sistēmas efektivitātes uzlabošana, veicot likmju
struktūras pārskatīšanu

Leģislatīva

Mērķis ir pielāgot samazināto likmju piemērošanas jomu, lai uzlabotu PVN sistēmas
efektivitāti.

20.

Piekļuve regulētajām profesijām

Neleģislatīva

Ņemt vērā nesenās izmaiņas dalībvalstīs regulēto profesiju jomā un izstrādāt metodoloģiju
savstarpēju novērtēšanas pasākumu veicināšanai, kas paredzēti priekšlikumā Profesionālo
kvalifikāciju direktīvas modernizēšanai. Savstarpējā novērtēšana, kas paredzēta
priekšlikumā, galvenokārt attieksies uz ierobežojumiem (kvalifikācijas un rezervētas
darbības).

21.

Komercnoslēpumu pretlikumīgas ieguves apkarošana

Leģislatīva/neleģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir sniegt efektīvu aizsardzību pret komercnoslēpuma zādzībām, kas
var kalpot par būtisku šķērsli inovatīviem uzņēmumiem, kuri paļaujas uz
komercnoslēpumu, lai paplašinātu savu uzņēmējdarbību, izmantojot licencēšanas līgumus
ar partneriem, jo īpaši harmonizējot pastāvošos noteikumus par komercnoslēpuma
aizsardzību, ņemot vērā aizsardzību, kura pastāv citās jurisdikcijās.

22.

Iniciatīva banku kontu jomā*

Neleģislatīva/
leģislatīva

Iniciatīvas mērķis ir palielināt banku kontu apkalpošanas maksu pārskatāmību un
salīdzināmību, kā arī atvieglot patērētājiem bankas konta nomaiņu. (2013. gada
1. ceturksnis)

Veidot nākotnes tīklus šodien
23.

Platjoslas infrastruktūras ieviešanas izmaksu
samazināšana*

Leģislatīva

Regulas projekta mērķis ir būtiski samazināt ātrdarbīgu platjoslas tīklu ieviešanas
izmaksas visā ES. Tas stimulētu ieguldījumus atbilstoši Digitalizācijas programmas
mērķiem ātrdarbīga interneta jomā. Regulā galvenokārt tiktu noteiktas tiesības un
pienākumi, kas tieši piemērojami telekomunikāciju operatoriem un citiem sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem. (2013. gada 1. ceturksnis)

24.

Rīcības plāns bezvadu komunikācijām savienotā Eiropā

Neleģislatīva

Paziņojuma mērķis ir noteikt politikas rīcības plānu, lai novērstu problēmas, ar kurām ES
saskarsies nākamajos piecos gados saistībā ar tirgus dinamisku attīstību un datu bezvadu
pārraides apjoma eksponenciālu pieaugumu.
Politikas mērķi ir paātrināt bezvadu platjoslas pakalpojumu izvēršanu, veicināt frekvenču
spektra dalītu izmantošanu, izmantot ES pētniecības un izstrādes rezultātus bezvadu
komunikāciju jomā un sekmēt frekvenču spektra harmonizēšanu pasaules mērogā.

25.

Turpmākie pasākumi saistībā ar zaļo grāmatu “Ceļā uz Leģislatīva
karšu, interneta un mobilo maksājumu integrētu Eiropas
tirgu”*

Lai gan maksājumi ar karti, internetā un mobilie maksājumi ir maksājumu metodes
mazumtirdzniecībā ar lielāko izaugsmes potenciālu, pastāv būtiska tirgus sadrumstalotība
pēc valstu principa. Turpmākie pasākumi saistībā ar zaļo grāmatu tiks vērsti uz
galvenajiem šķēršļiem tirgus integrācijai šajās jomās. (2013. gada 2. ceturksnis)
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26.

Eiropas vienotā gaisa telpa – Vienotā gaisa telpa II plus

Leģislatīva/
neleģislatīva

Ar šo paketi (paziņojums, Eiropas vienotās gaisa telpas regula, EASA regula) tiek risināta
virkne jautājumu, kas palika neatrisināti Eiropas vienotās gaisa telpas izstrādes laikā. Tie
jo īpaši attiecas uz aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu un nepieciešamību padarīt
skaidrāku institucionālo struktūru ES līmenī, lai nodrošinātu, ka atsevišķo organizāciju
lomas un atbildības jomas papildina viena otru, taču nepārklājas.

27.

“Zilā zona” jūras transporta vienotajam tirgum

Leģislatīva/
neleģislatīva

Samazināt administratīvo slogu ES iekšējam jūras transportam līdz līmenim, kas ir
pielīdzināms tam, ko piemēro citiem transporta veidiem, izvairoties no vairākkārtējām
kontrolēm, tai skaitā muitas. To atbalstīs modernas IKT tehnoloģijas, kas ļauj ar
pietiekamu ticamības līmeni droši izsekot kuģiem un kravām, ja kuģošana notiek vienotajā
tirgū.

28.

Nostādnes par turpmāko ES ostu politiku, ieskaitot
tiesību akta priekšlikumu

Leģislatīva/
neleģislatīva

Paaugstināt ostu pakalpojumu efektivitāti un vispārējo kvalitāti, pievēršoties dalībvalstu
pienākumiem saistībā ar ostu un iekšzemes savienojumu efektīvu plānošanu, publiskā
finansējuma un ostu nodevu pārskatāmību un administratīvās vienkāršošanas centieniem
ostās, un pārskatīt pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus ostās.

29.

Autotransporta iekšējais tirgus – piekļuve
autopārvadājumu tirgum un autopārvadātāju
profesionālās darbības atļaušana

Leģislatīva

Iniciatīva uzlabos kravu autopārvadājumu ekonomisko efektivitāti un efektivitāti attiecībā
uz vidi, samazinot kabotāžas ierobežojumus. Tas radīs vienlīdzīgākus konkurences
nosacījumus, iekļaujot noteikumu piemērot tās valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumi,
sociālos noteikumus autovadītāju ilgtermiņa uzturēšanās gadījumā un paredzot
noteikumus vienveidīgākai izpildei.

Izaugsme darbavietu izveidei: iekļaušana un izcilība
30.

Sociālie ieguldījumi izaugsmei un kohēzijai, tai skaitā
ESF īstenošana 2014. - 2020. gadā

Neleģislatīva

Sniegt vadlīnijas par to, kā uzlabot sociālās aizsardzības sistēmu efektivitāti, iedarbīgumu
un piemērotību; uzlabot aktivizācijas un atbalsta politiku; sekmēt sociālo iekļautību un
nodrošināt pienācīgus iztikas līdzekļus. Paziņojums palīdzēs īstenot stratēģiju
“Eiropa 2020”/Eiropas pusgadu, atbalstīt sociālos ieguldījumus valstu reformu
programmās un palīdzēs dalībvalstīm iespējami labāk izmantot ES fondus, jo īpaši Eiropas
Sociālo fondu.

31.

Romu integrācija

Ieteikumtiesības

Komisijas ieteikums, kura mērķis ir veicināt valsts romu integrācijas stratēģiju īstenošanu,
balstoties uz dalībvalstu eksperimentālās grupas darbu, kurā pārstāvētas ES dalībvalstis no
dažādiem ģeogrāfiskiem reģioniem ar atšķirīgu romu minoritātes stāvokli, un noteikt
paraugpraksi un efektīvu pieeju romu integrācijai.

32.

Efektīvas papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas Leģislatīva

Šī direktīva jāpārskata, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt, ka pastāv piemērotas
struktūras pensionēšanās finansēšanai.
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33.

Augstākās izglītības internacionalizācija

Neleģislatīva

Eiropas iedzīvotājiem ir jābūt gataviem arvien globālākam, atvērtākam darba tirgum, kurā
pastāv aizvien sīvāka konkurence. Eiropas universitātes ir pakļautas globālai konkurencei,
lai piesaistītu talantīgus cilvēkus un veiktu zināšanu apmaiņu. Paziņojumā tiks pārskatītas
dažādās politikas un programmas, ar kurām var atbalstīt to internacionalizācijas centienus.

34.

Publisko nodarbinātības dienestu modernizācija

Leģislatīva

Šī pakete attieksies uz visiem EURES reformas elementiem, tai skaitā uz Eiropas
Nodarbinātības garantiju, un ar to tiks izveidots oficiāls Eiropas publisko nodarbinātības
dienestu tīkls, lai palīdzētu izstrādāt un īstenot Eiropas Darbaspēka mobilitātes rīcības
plānu, lai modernizētu un stiprinātu publiskos nodarbinātības dienestus nolūkā palīdzēt
atvieglot pārmaiņas darba tirgū.

35.

Eiropas platforma nedeklarētas nodarbinātības
apkarošanai

Leģislatīva

Ar šo lēmuma priekšlikumu tiek izveidota Eiropas platforma darba inspekciju un citu
izpildes iestāžu sadarbībai. Tās mērķis ir īstenot konsekventāku pieeju attiecībā uz visām
būtiskākajām jomām, kuras ietekmē nedeklarēta nodarbinātība, un atbalstīt efektīvāku cīņu
pret nedeklarētu nodarbinātību, sadarbojoties, apmainoties ar paraugpraksi un nosakot
kopīgus principus.

36.

ES politiskā satvara un tiesiskā regulējuma pārskatīšana, Leģislatīva
kurš piemērojams bioloģiskai ražošanai

Pašlaik bioloģiskai ražošanai piemērojamā satvara (Regula Nr. 834/2007 un Paziņojums
COM(2004) 415) politikas mērķi ir
- radīt ilgtspējīgu lauksaimniecības pārvaldības sistēmu, un
- ražot ļoti dažādus augstas kvalitātes produktus, ņemot vērā patērētāju pieprasījumu pēc
ražošanas procesiem, ar kuriem netiek nodarīts kaitējums videi, veselībai vai dzīvnieku
labturībai. Pārskatot satvaru, tiks pārbaudīts, vai tas vēl joprojām ir aktuāls un piemērots
bioloģiskās ražošanas turpmākajai attīstībai.

37.

ES stratēģija, lai pielāgotos klimata pārmaiņām

Leģislatīva/
neleģislatīva

Efektīvā veidā padarīt Eiropu noturīgāku pret klimata pārmaiņām. Tas nozīmē palielināt
gatavības līmeni un reaģēšanas spējas uz klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi ES, tās
dalībvalstīs un reģionos.

38.

Jauns klimata un enerģētikas satvars laikposmam līdz
2030. gadam

Leģislatīva/
neleģislatīva

- sasniegt mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80–95 % 2050. gadā,
salīdzinot ar 1990. gadu;
- veicināt ilgtermiņa konkurētspēju, piegāžu drošību un ilgtspēju;
- sniegt ilgtermiņa perspektīvu ieguldījumiem līdz 2030. gadam.

Eiropas resursu izmantošana visefektīvākajā veidā
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39.

Tematiskās stratēģijas attiecībā uz gaisa piesārņojumu
un saistīto tiesību aktu pārskatīšana

Leģislatīva

Ar iniciatīvu tiks novērtēti pašreizējās gaisa piesārņojuma un gaisa kvalitātes politikas
sasniegumi un tajā tiks iekļauti priekšlikumi pārskatīt NEC Direktīvu un citus tiesību aktus
gaisa kvalitātes jomā, lai uzlabotu aizsardzību pret ietekmi, ko gaisa piesārņojums atstāj
un cilvēku veselību un vidi, vienlaikus palīdzot īstenot stratēģiju “Eiropa 2020”.

40.

Tiesību aktu un politikas pārskatīšana atkritumu
apsaimniekošanas jomā

Leģislatīva

Ar šo iniciatīvu tiks pārskatīti galvenie ES atkritumu apsaimniekošanas politikas mērķi
(saskaņā ar pārskatīšanas klauzulām Atkritumu pamatdirektīvā, Atkritumu poligonu
direktīvā un Iepakojuma direktīvā) un veikta atkritumu plūsmu direktīvu ex-post
izvērtēšana, tai skaitā par to, kā palielināt saskaņotību starp tām.

41.

Vides, klimata un enerģijas novērtējuma satvars, lai
ļautu neatradicionālu ogļūdeņražu drošu ieguvi

Leģislatīva/neleģislatīva Ņemot vērā pastāvošos ES tiesību aktus, iniciatīvā tiks izvērtētas iespējas, lai nodrošinātu,
ka var uzsākt enerģijas piegāžu diversifikāciju un uzlabot konkurētspēju, tai skaitā iegūstot
gāzi no netradicionāliem avotiem. Satvars attieksies uz konkurences nosacījumu
vienādošanu ES, skaidrību un paredzamību gan attiecībā uz tirgus operatoriem, gan
pilsoņiem, tai skaitā izpētes projektiem, pilnībā ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisijas,
kā arī klimata un vides riskus atbilstoši sabiedrības gaidām.

Drošas un aizsargātas ES izveide
42.

Kodolapdrošināšana un kodolatbildība

Leģislatīva

Kodolnegadījumos cietušo personu kompensācijas uzlabošana
tirgus/vienlīdzīgu konkurences noteikumu radīšana ieguldītājiem.

un

iekšējā

43.

Iniciatīva par šaujamieročiem: noziedzīgu nodarījumu,
kuros iesaistīti šaujamieroči, samazināšana Eiropā

Neleģislatīva

Noziedzīgi tīkli un atsevišķi noziedznieki izmanto nelikumīgi tirgotus un glabātus
šaujamieročus. Arī likumīgi turēti šaujamieroči tiek izmantoti nelegāli. Paziņojumā tiks
izklāstīta problēmas būtība/mērogs un pašreizējie pasākumi, tai skaitā ārējā dimensija,
jauni/uzlaboti ES pasākumi (piemēram, palielināta Eiropola loma, finansējums);
tiesībaizsardzības politikas ievirzes, ņemot vērā 2015. gadā paredzēto Šaujamieroču
direktīvas 91/477 pārskatīšanu, ieskaitot iespējamu direktīvu par kriminālsankcijām,
balstoties uz LESD 83. panta 1. punktu.

44.

Administratīvo pasākumu satvars tādu personu un
Leģislatīva
vienību līdzekļu, finanšu aktīvu un ekonomiskā guvuma
iesaldēšanai, kuras tiek turētas aizdomās par terorisma
darbībām ES (LESD 75. pants)

ES tiesiskais regulējums tādu personu un vienību līdzekļu, finanšu aktīvu un ekonomiskā
guvumu iesaldēšanu, kuras tiek turētas aizdomās par terorisma darbībām, attiecas tikai uz
teroristiem, kuri rada starptautiska vai pasaules mēroga apdraudējumu. Tomēr pašlaik nav
regulējuma, lai īstenotu mērķus brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Šīs iniciatīvas
mērķis ir izmantot Lisabonas līguma jauno tiesisko pamatu, lai izveidotu efektīvu tiesisko
regulējumu administratīviem pasākumiem, ar kuriem iesaldē šādu personu un vienību
līdzekļus, finanšu aktīvus un ekonomisko guvumu.
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45.

Īpaši aizsardzības pasākumi kriminālprocesā aizdomās
turētām vai apsūdzētām personām, kas ir neaizsargātas

Leģislatīva

Direktīva, lai nodrošinātu, ka visā Eiropas Savienībā kriminālprocesā īpaša uzmanība tiek
pievērsta aizdomās turētām vai apsūdzētām personām, kas nevar saprast vai izsekot
procesa saturam vai nozīmei, piemēram, vecuma, garīgā vai fiziskā stāvokļa dēļ.

46.

Tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu
dokumentu izsniegšana dalībvalstīs

Leģislatīva

Pārskatot Regulu Nr. 1393/2007, īpaša uzmanība tiks pievērsta pārsūtītāju un saņēmēju
struktūru darbības efektivitātei un dokumentu izsniegšanas lūgumu pārsūtīšanas
pieprasījumu praktiskajai izpildei. Pārskatīšana varētu ietvert kopīgu minimuma standartu
noteikšanu.

47.

2013. gada ziņojums par ES pilsonību: panākumi
virzībā uz šķēršļu likvidēšanu ES pilsoņu tiesību
īstenošanai*

Neleģislatīva

Ziņojums, kurā izklāstīts progress, kas panākts kopš 2010. gada ziņojuma par ES
pilsonību, un noteikti turpmāki pasākumus, lai novērstu šķēršļus, kuri neļauj ES pilsoņiem
baudīt savas Līgumā garantētās tiesības. Tas būs viens no Eiropas Pilsoņu gadā
īstenojamajiem pasākumiem. (2013. gada 2. ceturksnis)

48.

Eiropas Prokuratūras izveide Savienības finanšu
interešu aizsardzībai*

Leģislatīva

Šajā iniciatīvā paredzēts izklāstīt nostādnes un nosacījumus, saskaņā ar kuriem jāizveido
Eiropas Prokuratūra, kuras galvenais uzdevums būtu Savienības finanšu interešu
aizsardzība. Tai tiks pievienoti priekšlikumi par Eurojust reformu un ES finanšu interešu
aizsardzību. (2013. gada 2. ceturksnis)

49.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošana

Leģislatīva

Kā viens no “eironoziegumiem” nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir noziedzīgs
nodarījums visās ES dalībvalstīs. Tomēr ES dalībvalstīs nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanas definīcijas ir atšķirīgas un tiek piemērotas atšķirīgas sankcijas. Tā kā tas
traucē pārrobežu izmeklēšanai un policijas sadarbībai, ir nepieciešams harmonizēt
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas definīciju ES mērogā.

50.

Cigarešu kontrabandas apkarošana

Neleģislatīva

Ar šo stratēģiju tiktu ierosināta visaptveroša reakcija ES mērogā uz cigarešu nelikumīgu
tirdzniecību, ņemot vērā publiskos ieņēmumus, kas netiek gūti, un tās saistību ar
organizēto noziedzību. Labāk koordinētas un mērķorientētākas darbības ietvertu
informācijas apmaiņu, standartu noteikšanu un starptautisko sadarbību.

51.

Savienības vīzu politikas pārskatīšana, lai atvieglotu
dzīvi likumīgiem ceļotājiem

Leģislatīva/
neleģislatīva

Kopienas Vīzu kodekss (Vīzu kodekss) kopš tā stāšanās spēkā ir vienkāršojis noteikumus
un nosacījumus vīzu izsniegšanai un palielinājis šo kopējo noteikumu harmonizētu
piemērošanu. Balstoties uz novērtējuma ziņojumu par tā īstenošanu, Komisija plāno
ierosināt grozījumus Vīzu kodeksa uzlabošanai. Tas nodrošinās, ka ES vīzu politika
veicina ekonomikas izaugsmi un kultūras apmaiņu, atvieglojot ieceļošanu ES likumīgiem
ceļotājiem, piemēram, uzņēmējiem, tūristiem, studentiem un jauniešiem, vienlaikus
nodrošinot augstu drošības līmeni ES.
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52.

Dzīvnieku medikamenti

Leģislatīva

Jauns regulējums veterinārmedicīnas jomā un attiecībā uz dažiem aspektiem to
izmantošanai, lai izveidotu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus ES un samazinātu
administratīvo slogu.

53.

Klonēšanas metodes izmantošana pārtikas ražošanas
vajadzībām

Leģislatīva/neleģislatīva Turpmākās darbības saistībā ar Komisijas ziņojumu par dzīvnieku klonēšanu pārtikas
ražošanai iekšējā tirgus pareizas darbības kontekstā.

Eiropa kā pasaules mēroga spēks
54.

Sagatavot ES nostāju par attīstības darba kārtību pēc
2015. gada

Neleģislatīva

Kā daļa no procesa, lai īstenotu savstarpēji saistītu stratēģiju Tūkstošgades attīstības
mērķu jomā, turpmākos pasākumus saistībā ar Rio+20 procesu un Ilgtspējīgas attīstības
mērķu procesu, ar šo paziņojumu tiks mēģināts panākt vērienīgu satvaru pasaules attīstības
jomā pēc 2015. gada, liekot stingru uzsvaru uz dalītu atbildību un pārskatatbildību.

55.

Sagatavot ES nostāju par Rio+20 procesa turpmākajiem
pasākumiem, tai skaitā Ilgtspējīgas attīstības mērķu
izstrādi

Neleģislatīva

Kā daļa no procesa, lai īstenotu savstarpēji saistītu stratēģiju Tūkstošgades attīstības
mērķu jomā, turpmākos pasākumus saistībā ar Rio+20 procesu un Ilgtspējīgas attīstības
mērķu procesu, šajā paziņojumā tiks noteikti turpmākie ES pasākumi saistībā ar Rio+20
procesu, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības mērķi.

56.

Paplašināšanas dokumentu pakete 2013. gadam

Neleģislatīva

Padome ir aicinājusi Komisiju regulāri ziņot par kandidātvalstīm un potenciālajām
kandidātvalstīm. Saskaņā ar Komisijas stratēģisko dokumentu Eiropadome katra gada
beigās var noteikt galvenās stratēģiskās pamatnostādnes paplašināšanās jomā.

57.

Sarunas par direktīvām, kas attiecas uz visaptverošu
tirdzniecības un investīciju nolīgumu ar attiecīgajiem
partneriem

Sarunu norādes

Pieņemot, ka Augsta līmeņa darba grupas nodarbinātības un izaugsmes jautājumos
galīgajā ziņojumā un pašlaik notiekošajā darbības jomas izpētē būs ieteikts uzsākt sarunas
par šādu nolīgumu noslēgšanu, galvenais politikas mērķis būs īstenot nerealizēto
potenciālu un radīt jaunas ekonomiskas iespējas, jo īpaši nozarēs, kam ir vislielākais
potenciāls darbavietu un izaugsmes veicināšanai. Tā mērķis ir arī sūtīt spēcīgu signālu, ka
divas lielākās pasaules ekonomikas saglabā apņemšanos veicināt brīvu tirdzniecību.

58.

Visaptveroša pieeja krīžu pārvarēšanai ārpus ES

Neleģislatīva

Eiropas Savienībai vairāk nekā jebkuram citam starptautiskam dalībniekam ir pieejams
unikāls dažādu instrumentu komplekts, lai risinātu sarežģītas ārējās krīzes. Šie instrumenti
ir jāizmanto konsekventā veidā un cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, pievēršoties visam
krīzes ciklam, sākot ar krīzes novēršanu līdz rekonstrukcijai.
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II pielikums – vienkāršošanas un administratīvā sloga mazināšanas iniciatīvas
Nr
.

Nosaukums

Iniciatīvas veids

ES apvienošanās kontroles vienkāršošana

Neleģislatīva

Iniciatīvas vienkāršošanas un regulatīvā
sloga mazināšanas aspekti

Ieinteresētās personas, kas gūs
labumu no vienkāršošanas vai
regulatīvā sloga mazināšanas

Pieņemša
nas
datums

Konkurence
1.

Uzņēmumu
apvienošanai
piemērojamo Uzņēmumi, kas ir iesaistīti paziņošanas 2013. gads
birokrātisko procedūru vienkāršošana, atvieglojot procedūrās, lai saņemtu Komisijas atļauju
paziņošanu par plānoto apvienošanos un veikt apvienošanos.
attiecinot vienkāršoto procedūru uz vairāk
neproblemātiskiem apvienošanās gadījumiem.

Digitalizācijas programma
2.

Platjoslas infrastruktūras ieviešanas
izmaksu samazināšana

Leģislatīva

Priekšlikums EP un Padomes regulai, lai būtiski
samazinātu inženiertehnisko darbu izmaksas, kā
arī
izmaksas,
ko
izraisa
nevajadzīgs
administratīvais
slogs,
tādējādi
veicinot
ieviešanu.

Regulā būtu iekļautas tiesības un 2013. gads
pienākumi, kas piemērojami valstu un
vietējām
iestādēm,
kā
arī
telekomunikāciju operatoriem un citiem
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
(piemēram, ūdens, enerģētika, dzelzceļš).

Leģislatīva

Priekšlikuma mērķis ir vienkāršot un optimizēt Visi uzņēmumi, uz kuriem attiecas 2013. gads
spēkā esošo tiesisko regulējumu, lai uzlabotu pārbaudes pārtikas apritē.
dalībvalstu veikto oficiālo pārbaužu efektivitāti
pārtikas apritē, vienlaikus līdz minimumam
samazinot uzņēmējiem uzlikto slogu. Pārbaudēm
piešķirto līdzekļu efektīvāka izmantošana
palīdzēs novērst krīzes, vienlaikus samazinot ar
pārbaudēm saistītās to uzņēmēju izmaksas, kas
ievēro prasības, un nodrošināt vienlīdzīgus
konkurences apstākļus.

Veselība un patērētāji
3.

Jauna regula par oficiālām pārbaudēm

11

Nr
.

Nosaukums

Iniciatīvas veids

Iniciatīvas vienkāršošanas un regulatīvā
sloga mazināšanas aspekti

Ieinteresētās personas, kas gūs
labumu no vienkāršošanas vai
regulatīvā sloga mazināšanas

Pieņemša
nas
datums

4.

Jauna regula par augu reproduktīvajiem
materiāliem

Leģislatīva

Iniciatīvas mērķis ir atbalstīt inovācijas, mazināt Mikrouzņēmumi, uz kuriem attiecas 2013. gads
kopējo administratīvo slogu un tiesiskajā noteikumi par augu reproduktīvajiem
regulējumā paredzēt elastīgumu, ņemot vērā materiāliem.
globalizāciju, specializāciju un lauksaimniecības
preču jaunu izmantošanas veidu izstrādi kopā ar
sabiedriskās domas pārmaiņām attiecībā uz
lauksaimniecības
un
apkārtējās
vides
mijiedarbību. Tā nodrošinās tiesību aktu
modernizāciju un vienkāršošanu, aizstājot 12
direktīvas par sēklām un augu pavairojamo
materiālu ar vienu tiesību aktu.

5.

Jauna regula par augu veselību

Leģislatīva

Tiks saglabāts izņēmums attiecībā uz nelieliem MVU, kas tirgo augu materiālus tikai 2013. gads
operatoriem, kuri tirgo augu materiālus.
vietējā tirgū.

6.

Jauna regula par dzīvnieku veselību

Leģislatīva

Vienkāršots regulējums (1 regula, ar kuru aizstāj
vairāk nekā 40 direktīvas) un skaidrāk noteikta
atbildība, kuru iestādes un operatori labāk saprot
un izmanto, mazāk laika un pūļu, kas
nepieciešamas, lai regulējumu saprastu un
piemērotu. Jaunu elektronisku tehnoloģiju
uzlabota izmantošana un vienkāršotas prasības
radīs potenciālu ievērojamiem ietaupījumiem,
savukārt augstie drošības standarti, kas
nepieciešami, lai nodrošinātu slimību kontroli un
drošu tirdzniecību ar dzīvniekiem un to
produktiem, tiktu saglabāti.

Lauksaimniecības dzīvnieku turētāji 2013. gads
Eiropā, uzņēmumi, kas tirgo dzīvus
dzīvniekus vai dzīvnieku produktus,
valsts kompetentās veterinārijas iestādes.
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Iniciatīvas vienkāršošanas un regulatīvā
sloga mazināšanas aspekti

7.

Tiesību aktu pārskatīšana veterināro zāļu
jomā

Leģislatīva

Regulatīvās vides vienkāršošana pirms un pēc
reģistrācijas apliecības izsniegšanas (ieskaitot
farmakovigilanci):
– samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem
(ar īpašu uzsvaru uz MVU), kas ir skaidri
identificēts sabiedriskās apspriešanas
un
ietekmes novērtējuma sagatavošanas laikā,
- palielināt medikamentu pieejamību (tai skaitā
mazāk izplatītām sugām) vienotajā tirgū.

8.

Tiesību aktu pakete higiēnas jomā
(pārskatīšana)

Leģislatīva

Tā kā principi un prasības, kas noteikti “higiēnas Dalībvalstu kompetentās iestādes pārtikas 2013. gads
tiesību aktu paketē” atvēra Eiropas Savienības uzņēmumi.
tirgu visiem uzņēmumiem, kuri darbojas pārtikas
jomā, visi valstu pasākumi pašlaik ir jāpaziņo
Komisijai un citām dalībvalstīm, kamēr tie ir
projekta stadijā, lai tās informētu un dotu tām
iespēju iesniegt komentārus par tiesību aktu
projektiem, kuri kļūst piemērojumi pēc
pieņemšanas
(Direktīva
Nr. 98/34/EK).
Higiēnas tiesību aktu paketes pārskatīšanā ir
paredzēts vienkāršot pašreizējos paziņošanas
noteikumus, kā rezultātā dalībvalstis varētu
biežāk izmantot elastības iespējas, kas paredzētas
higiēnas tiesību aktu paketē.

Leģislatīva

Vairāku grozījumu apvienošana vienā juridiskā Dalībvalstu iestādes.
tekstā,
ieskaitot
noteikumus
par
Vīzu
informācijas sistēmas izmantošanu un 2011. gada
grozījumus.

Ieinteresētās personas, kas gūs
labumu no vienkāršošanas vai
regulatīvā sloga mazināšanas

Pieņemša
nas
datums

Veterināro zāļu nozare (tai skaitā MVU), 2013. gads
lauksaimnieki
un
biškopji,
veterinārķirurgi, valstu kompetentās
iestādes, mājdzīvnieku īpašnieki un
patērētāji.

Iekšlietas
9.

Šengenas Robežu kodeksa (Regula
Nr. 562/2006) pārskatīšana

2013. gads
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Nr
.

Nosaukums

10. Savienības vīzu politikas pārskatīšana,
lai atvieglotu dzīvi likumīgiem
ceļotājiem

Iniciatīvas veids

Iniciatīvas vienkāršošanas un regulatīvā
sloga mazināšanas aspekti

Ieinteresētās personas, kas gūs
labumu no vienkāršošanas vai
regulatīvā sloga mazināšanas

Pieņemša
nas
datums

Leģislatīva

Vienkāršošana, ko radīs kompleksāka pieeja, Ceļotāji, piemēram, uzņēmēji un tūristi.
kurā būtiska kontrole uz ārējām robežām tiks
līdzsvarota ar nepieciešamību atvieglot dzīvi
likumīgiem ceļotājiem, piemēram, uzņēmējiem
un tūristiem.

2014. gads

Leģislatīva

Būvizstrādājumu
ekspluatācijas
īpašību
deklarāciju elektroniska apstrāde ir īpaši
paredzēta jaunajā Būvizstrādājumu regulā
(305/2011/ES, BIR), kas stāsies spēkā
2013. gada 1. jūlijā. Šī problēma tiek risināta,
atļaujot Komisijai pieņemt deleģētos aktus šajā
jautājumā. Pašreizējais tiesiskā pamata trūkums
šo pasākumu veikšanai izraisa tiesisko
nenoteiktību un tādējādi rada šķēršļus efektīvai
un iedarbīgai informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju izmantošanai ekspluatācijas īpašību
deklarāciju jomā.

Uzņēmējdarbība un rūpniecība
11. Iniciatīva (Komisijas deleģētais akts) par
ekspluatācijas īpašību deklarāciju
elektronisko apstrādi saskaņā ar
Būvizstrādājumu regulu (305/2011/ES)

Rūpniecības
nozare,
jo
īpaši 2013. gads
būvizstrādājumu ražotāji, stingri atbalstīja
atbilstošu noteikumu sākotnējā Komisijas
priekšlikumā
jaunajai
regulai.
Attiecībā uz rūpniecību ekspluatācijas
īpašību deklarāciju elektroniska apstrāde
ir būtisks ietaupījumu avots, kā to jau ir
pierādījusi attīstība e-rēķinu jomā.
Iniciatīva veicinās tiesisko noteiktību.
Izplatītāji un lietotāji gūs labumu, jo
informācija par būvizstrādājumiem tiks
ātri sniegta elektroniskā formā.
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Nr
.

Nosaukums

Iniciatīvas veids

Iniciatīvas vienkāršošanas un regulatīvā
sloga mazināšanas aspekti

Ieinteresētās personas, kas gūs
labumu no vienkāršošanas vai
regulatīvā sloga mazināšanas

Pieņemša
nas
datums

12. Komisijas Īstenošanas regula, ar kuru
groza Regulu (EK) Nr. 340/2008 par
maksājumiem Eiropas Ķimikāliju
aģentūrai saskaņā ar Regulu (EK)
Nr. 1907/2006 (REACH)
Saistībā ar 2012. gada REACH
pārskatīšanu.

Leģislatīva

Regulas grozījumu projektā ir ņemti vērā
REACH pārskatīšanas ieteikumi, jo īpaši
ieteikums sniegt papildu atbalstu MVU, apsverot
turpmāku maksājumu pārdali starp dažāda
lieluma uzņēmumu kategorijām. Tajā maksājumi
tiek līdzsvaroti, ņemot vērā aģentūras izmaksas,
taču samazināti maksājumi MVU, kuri ir mazāk
spējīgi segt ar atbilstības nodrošināšanu REACH
saistītās izmaksas.

13. Visu Komisijas regulu pārskatīšana, ar
kurām tiek īstenota Padomes Regula
(EK) Nr. 1216/2009 (tirdzniecības
režīms, kas piemērojams dažām
lauksaimniecības produktu pārstrādē
iegūtām precēm)

Leģislatīva

Ierosināts saskaņot pastāvošos Komisijas Šis pasākums sniegs labumu visām 2013. gads
īstenošanas aktus, kas balstīti uz Padomes ieinteresētajām personām, piemēram,
Regulu (EK) Nr. 1216/2009, ar Lisabonas pārstrādātu lauksaimniecības produktu
līgumu.
importātējiem un eksportētājiem un
kompetentajām iestādēm dalībvalstīs
(muitai,
maksājumu
iestādēm,
lauksaimniecības/ekonomikas
ministrijām).
Saskaņošanas rezultātā tiks izveidoti
skaidrāki noteikumi importētājiem un
eksportētājiem
un
tādējādi
tiks
samazinātas to darījumu izmaksas.

14. Rūpniecisko izstrādājumu iekšējā tirgus
reformēšana

Leģislatīva

Priekšlikuma mērķis ir cita starpā novērst Uzņēmumi rūpniecības nozarēs un cieši 2013. gads
trūkumus, šķēršļus un novecojušas prasības saistītās pakalpojumu nozarēs.
pastāvošajos ES tiesību aktos, kuri attiecas uz
rūpnieciskiem izstrādājumiem, lai uzlabotu un
vienkāršotu regulējumu.

Maksājumu
līdzsvarošana
nozīmē 2013. gads
maksājumu samazināšanu attiecībā uz
MVU: - 35 %, – 65% un – 95 % attiecībā
uz reģistrācijas standarta maksājumiem un
– 30 %, - 60% un – 90% attiecībā uz
standarta maksājumiem par licencēšanu,
salīdzinot ar pašreizējo situāciju: -30 %, 60 % un -90 % attiecībā uz reģistrāciju un
-20 %, -50 % un -85 % attiecībā uz
licencēšanu.
Lai nodrošinātu pietiekamus līdzekļus
aģentūras darbībai, šo maksājumu
samazināšana attiecībā uz MVU ir
jākompensē,
palielinot
standarta
maksājumus,
ko
piemēro
lieliem
uzņēmumiem.
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Nr
.

Nosaukums

Iniciatīvas veids

Iniciatīvas vienkāršošanas un regulatīvā
sloga mazināšanas aspekti

Ieinteresētās personas, kas gūs
labumu no vienkāršošanas vai
regulatīvā sloga mazināšanas

Pieņemša
nas
datums

Iekšējais tirgus un pakalpojumi
15. Iniciatīva par e-rēķiniem publiskā
iepirkuma jomā*

Leģislatīva/
neleģislatīva

Samazināt uzņēmumiem nepieciešamo laiku un Uzņēmumi, kas ir ieinteresēti piedalīties 2013. gads
izmaksas, kas saistītas ar rēķinu izsniegšanu publiskā iepirkumā.
publiskā iepirkuma jomā.

Jūrlietas un zivsaimniecība
16. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai par zivsaimniecības
resursu saglabāšanu, izmantojot
tehniskus pasākumus jūras organismu
aizsardzībai

Leģislatīva

Galvenā problēma, kas tiks risināta ar šo
iniciatīvu, ir samazināt pastāvošo tehnisko
pasākumu tiesību aktu sarežģītību.
Šīs iniciatīvas mērķis ir vienkāršot pastāvošās
tehnisko
pasākumu
regulas,
izstrādājot
pamatregulu un īpašus noteikumus izstrādājot
reģionāli.

Zvejniecības nozare un valstu pārvaldes 2014. gads
iestādes.
Ir gaidāms, ka šī vienkāršošana samazinās
valstu administrāciju kontroles un
īstenošanas izmaksas.

Nodokļu politika un muitas savienība
17. Uzņēmējdarbības atvieglošana,
izmantojot standarta PVN deklarāciju

Leģislatīva/
neleģislatīva

Komisija ierosinās, ka uzņēmumiem visā ES ir Uzņēmumi, kas saistīti ar pārrobežu 2013. gads
jābūt pieejamai fakultatīvai standartizētai PVN tirdzniecību.
deklarācijai visās valodās.
Ar dalībvalstu palīdzību Eiropas Komisija
izveidos Eiropas Savienības PVN interneta
portālu.

Leģislatīva/
neleģislatīva

Samazināt administratīvo slogu ES iekšējam Uzņēmumi, kas saistīti ar jūras kravu 2013. gads
jūras transportam līdz līmenim, kas ir pārvadājumiem.
pielīdzināms tam, ko piemēro citiem transporta
veidiem, lai izvairītos no vairākkārtējām
kontrolēm.

Transports
18. “Zilā zona” jūras transporta vienotajam
tirgum
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III pielikums – neizlemtu priekšlikumu atsaukumu saraksts3
Nr
.

COM/SEC/
Starpiestāžu
atsauce

Nosaukums

Atsaukumu pamatojums

Atsauce uz
Komisijas
priekšlikumu
Oficiālajā
Vēstnesī

Nodarbinātība, sociālās lietas un integrācija
1.

COM (1983) 13.

Priekšlikums Padomes regulai (EEK), ar ko Eiropas Ekonomikas
kopienā īsteno EKK un Turcijas Asociācijas padomes Lēmumu
Nr. 3/80 par Eiropas Kopienu dalībvalstu sociālā nodrošinājuma
sistēmu piemērošanu darba ņēmējiem no Turcijas un viņu ģimenes
locekļiem.

Novecojis. Aizstāts par Priekšlikumu COM(2012) 152 OV C 110,
Padomes Lēmumam par to nostāju attiecībā uz sociālā 25.4.83, 1. lpp.
nodrošinājuma sistēmu koordinācijas noteikumiem, kas
Savienības vārdā jāpieņem Asociācijas padomē, kura izveidota
ar Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas
Ekonomikas kopienu un Turciju 2012/0076 (NLE).

Eiropas Ārējās darbības dienests
2.

COM (2012) 43.
2012/0009/NLE

Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas Eiropas Komisija ir mainījusi savu nostāju šajā jautājumā.
Savienībai jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz
grozījumu XIII pielikumā (Transports).

OV C 102,
5.4.2012., 25. lpp.

Paplašināšanās
3.

3

COM (84) 306.

Priekšlikuma projekts EEK un Dienvidslāvijas sadarbības
padomes lēmumam par to 1983. gada 1. aprīļa sadarbības
nolīguma starp EEK un Dienvidslāviju noteikumu īstenošanu, kuri
attiecas uz sadarbību sociālā nodrošinājuma jomā.

Novecojis. Noteikumi par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju ir iekļauti Stabilizācijas un asociācijas nolīgumos,
kuri parakstīti ar lielāko daļu no valstīm, kuras ir šīs valsts
pēcteces. Priekšlikumus attiecībā uz Horvātiju un Bijušo
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku Padome pieņēma
2010. gada oktobrī (OV L 306, 23.11.2010.). Tiek apspriesti
priekšlikumi attiecībā uz Albāniju un Melnkalni.

Atsaukumi stāsies spēkā dienā, kad tos publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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Nr
.

COM/SEC/
Starpiestāžu
atsauce

Nosaukums

Atsaukumu pamatojums

Atsauce uz
Komisijas
priekšlikumu
Oficiālajā
Vēstnesī

Uzņēmējdarbība un rūpniecība
4.

COM (2010) 280.
2010/0168/NLE

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Apvienoto Nāciju
Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumu Nr. 100
obligāto
piemērošanu,
lai
apstiprinātu
mehāniskos
transportlīdzekļus saistībā ar elektrodrošību.

Novecojis. Kopā ar COM(2010)310 aizstāts ar jaunu OV C 121,
priekšlikumu, kas pieņemts kā Komisijas 2011. gada 27. aprīļa 19.4.11., 12. lpp.
Regula (ES) Nr. 407/2011, ar kuru groza Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009.

5.

COM (2010) 310.
2010/0169/NLE

Priekšlikums Padomes lēmumam par Apvienoto Nāciju
Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumu 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 un 125 obligāto piemērošanu
mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto
sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko mezglu tipa
apstiprināšanai.

Novecojis. Kopā ar COM(2010)280 aizstāts ar jaunu OV C 121,
priekšlikumu, kas pieņemts kā Komisijas 2011. gada 27. aprīļa 19.4.11., 14. lpp.
Regula (ES) Nr. 407/2011, ar kuru groza Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009.

Iekšlietas
6.

COM (2009) 701.
2009/0186 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par Nolīguma noslēgšanu starp
Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto
Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un
pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam.

Novecojis. Aizstāts ar COM(2011)281, Priekšlikums Padomes OV C 88,
Lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību 19.3.11, 7. lpp.
un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu
reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas Muitas
un robežapsardzes dienestam, kas pieņemts 13.12.2011.

7.

COM(2009)702
2009/0187/NLE

Priekšlikums Padomes lēmumam par Nolīguma noslēgšanu starp
Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa
pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un
pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības
departamentam (2007. gada PDR nolīgums).

Novecojis. Aizstāts ar COM(2011)807, Priekšlikums Padomes OV C 88,
Lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Amerikas 19.3.11, 7. lpp.
Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu
reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto
Valstu Iekšzemes drošības departamentam. Šo lēmumu
Padome pieņēma 2012. gada 26. aprīlī (2011/0382/NLE). ES
un ASV Nolīgums par pasažieru datu reģistru stājās spēkā
2012. gada 1. jūlijā.
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Nr
.

COM/SEC/
Starpiestāžu
atsauce

Nosaukums

Atsaukumu pamatojums

Atsauce uz
Komisijas
priekšlikumu
Oficiālajā
Vēstnesī

Tiesiskums
8.

COM (2006) 399.
2006/0135/CNS

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Novecojis. Aizstāts ar jaunu priekšlikumu COM(2010)105, kas Nr. 2201/2003 attiecībā uz piekritību un nosaka laulības lietās pieņemts kā Padomes Regula (ES) Nr. 1259/2010, ar kuru
piemērojamās tiesības.
īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas
piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai,
14 dalībvalstīs.

9.

COM (2010) 708.
2010/0347/NLE

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru izdara
2008. gada 28. februāra Lēmumā 2008/203/EK, ar
(EK) Nr. 168/2007 īsteno attiecībā uz Eiropas
Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammas
laikposmam no 2007. gada līdz 2012. gadam.

10. COM (2002) 520.

grozījumus
ko Regulu
Savienības
pieņemšanu

Novecojis. Ar to tika paredzēts grozīt pašreizējo daudzgadu OV C 121,
pamatprogrammas lēmumu, kura darbības termiņš beidzas 19.4.11., 35. lpp.
2012. gadā. Padomē netika panākta nepieciešamā vienprātība,
un tas tika aizstāts ar COM(2011)880, priekšlikumu Padomes
lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Savienības Pamattiesību
aģentūras daudzgadu nostādnes laikposmam no 2013. gada
līdz 2017. gadam, kura pieņemšana ir gaidāma 2012. gadā.

Priekšlikums Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Kopiena Sarunas Padomē ir atklājušas, ka nav iespējams panākt OV C 20 E,
parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par saskari ar bērniem.
nepieciešamo vienprātību.
28.1.2003.,
369. lpp.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
11. COM(2001) 272,
kurā grozījumi
izdarīti ar
COM(2002) 577.
2001/0115/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Novecojis. Aizstāts ar COM(2012)363, priekšlikums Eiropas OV C 240 E,
Kopienas finanšu interešu krimināltiesisko aizsardzību.
Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas 28.8.2001.,
skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības. 125. lpp. un
OV C 71 E,
25.3.2003., 1. lpp.

Nodokļu politika un muitas savienība
12. COM(2003)234,
kurā grozījumi
izdarīti ar
COM (2004) 468.
2003/0091/CNS

Priekšlikums
Padomes
Direktīvai,
ar
kuru
groza
Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli,
kas noteikts pakalpojumiem, kurus sniedz pasta pakalpojumu
nozarē.

Padomē notiekošajās sarunās par šo priekšlikumu nav panākts OV C 76,
progress kopš 2010. gada. Ņemot vērā Padomes nostāju, 25.3.2004.,
Komisija plāno pārskatīt jautājumu saistībā ar turpmākajām 16. lpp.
pārdomām par visiem atbrīvojumiem sabiedrības interesēs
(Paziņojuma par PVN turpmākie pasākumi, COM(2012)851).
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Nr
.

COM/SEC/
Starpiestāžu
atsauce

Nosaukums

Atsaukumu pamatojums

Atsauce uz
Komisijas
priekšlikumu
Oficiālajā
Vēstnesī

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

Priekšlikums Padomes regulai par izcelsmes valsts norādi Nav panākta vienošanās Padomē, turklāt jaunākā PTO OV C 49,
konkrētiem ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm
noteikumu tiesiskā interpretācija, ko veikusi šīs organizācijas 28.2.2006.,
Apelācijas institūcija, ir padarījusi šo priekšlikumu par 53. lpp.
novecojušu.

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

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Šo tiesību aktu, kura kodifikācija tika ierosināta, atcels no OV C 88,
transportlīdzekļu
radiotraucējumiem
(elektromagnētiskā 2014. gada 1. novembra.
19.3.2011., 2. lpp.
savietojamība) (Kodificēta versija)
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