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Priloga I – Prihodnje pobude1
Prihodnje pobude v obdobju 2013–2014
* označuje zavezo Komisije, da bo zadevno pobudo izvajala v letu 2013

Št.

Vrsta pobude2

Naslov

Opis obsega ciljev

K pravi ekonomski in monetarni uniji
1.

Letni pregled rasti*

2.

Obravnavanje sistemskih tveganj,
vzporednim bančnim sistemom*

z zakonodajna pobuda

Po objavi zelene knjige marca 2012 in mednarodnem sodelovanju, ki ga je koordiniral
Odbor za finančno stabilnost, bo Komisija obravnavala sistemske težave, povezane s
subjekti in praksami vzporednega bančnega sistema, na primer sklade denarnega trga,
listinjenje in dejavnosti vseh vrst finančnih subjektov, kot so izposoja vrednostnih
papirjev in posli začasne prodaje. (tretje četrtletje 2013)

3.

Skupni okvir za pripravo indeksov in meril uspešnosti, zakonodajna pobuda
zlasti njihovega upravljanja in izračuna

Skupni cilj je okrepiti celovitost priprave meril uspešnosti in indeksov ter njihovo
uporabo, kar bo okrepilo tržno zaupanje in učinkovitost ter izboljšalo zaščito vlagateljev.

4.

Pregled evropskega sistema finančnega nadzora

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

Pravila o ustanovitvi evropskega instrumenta za finančno stabilnost (trije evropski
nadzorni organi in Evropski odbor za sistemska tveganja) zahtevajo, da Komisija v letu
2013 opravi natančen pregled z namenom oblikovanja predlogov o spremembah.

5.

Zagotavljanje dolgoročnega financiranja z ukrepi za
zagotovitev učinkovitosti finančnih institucij, trgov in
instrumentov

zakonodajna pobuda

Po objavi zelene knjige, ki jo bo Komisija sprejela ob koncu leta in razpravi, ki bo
sledila, bo Komisija predlagala ukrepe politike za izboljšanje pogojev za dolgoročno
financiranje v Evropi. Nekateri ukrepi bodo morda zajeti v drugih predlogih (na primer
KNPVP VI).

1
2

nezakonodajna pobuda

povezanih

Komisija bo predstavila letni pregled rasti skupaj s sporočilom, ki bo glavni prispevek k
razpravi na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta. Pregled bo vključeval oceno
stanja s poročilom o doseženem napredku in v prihodnost usmerjen del s predlogom
horizontalnih strateških smernic v zvezi s politiko po državah članicah. (zadnje
četrtletje 2013)

Časovni načrti za posamezne pobude so na voljo na: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm
Vrsta pobude se lahko spremeni na podlagi rezultata postopka ocene učinka.
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6.

Skladi skupnega strateškega okvira in ekonomsko
upravljanje Evropske unije

nezakonodajna pobuda

V sporočilu bo predstavljena analiza prispevka skladov skupnega strateškega okvira k
ekonomskemu upravljanju EU, njihova vloga pri spodbujanju rasti in pomen
preudarnega makroekonomskega okvira za učinkovito porabo sredstev. Pregledane bodo
povezave skladov skupnega strateškega okvira s postopki ekonomskega upravljanja,
razloženo pa bo tudi, kako se bo izvajala makroekonomska pogojenost.

7.

Nacionalni pogajalski mandati za sklade skupnega
strateškega okvira za obdobje 2014–2020

nezakonodajna pobuda

Z namenom sprejetja sporazumov o partnerstvu bodo s temi dokumenti oblikovane
prednostne naloge držav članic v zvezi z javnimi vlaganji v naslednjih sedmih letih.

8.

Prenova okvira za kolektivne naložbene sklade /
KNPVP VI (poudarek na dolgoročnih naložbah,
pravilih za proizvode in depozitarjih)

zakonodajna pobuda

Nedavno mednarodno sodelovanje v zvezi z vzporednim bančnim sistemom je
opredelilo nekatere pomanjkljivosti na področju naložbenih skladov (na primer na
področju skladov denarnega trga in uporabe izposoje vrednostnih papirjev ali poslov
začasne prodaje), ki zahtevajo podrobnejšo preučitev . S to pobudo bodo obravnavani
mnogi pomisleki v zvezi s sistemskimi tveganji, učinkovitostjo, konkurenčnostjo in
povezovanjem trga za sklade KNPVP, da bi se ohranila njihova privlačnost. To bo
prispevalo k ohranitvi finančne stabilnosti in spodbujanju kulture dolgoročnega vlaganja
v Evropi, kar bo pospešilo rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

zakonodajna pobuda

Uredba o splošnih skupinskih izjemah določa najustreznejše pogoje za združljivost
državne pomoči, ki je izvzeta iz obveznosti priglasitve, z notranjim trgom. S tem se bo
zmanjšalo upravno breme za nacionalne organe. (zadnje četrtletje 2013)

10. Posodobitev področja državnih pomoči v ključnih
sektorjih

nezakonodajna pobuda

Pregledi meril združljivosti, ki so vključena v naslednje smernice za pomoč raziskavam
in razvoju ter inovacijam: pomoč tveganemu kapitalu, regionalna pomoč, okoljska
pomoč, pomoč za reševanje in prestrukturiranje industrije; ter za pomoč za letališča in
letalske družbe. Cilj teh pregledov so podpora strategiji Evropske unije za gospodarsko
rast, večji poudarek na bolj osredotočenem izvajanju ukrepov Komisije in hitrejše
sprejemanje sklepov Komisije.

11. Pregled uredbe o skupinskih izjemah za prenos
tehnologije in njenih smernic

nezakonodajna pobuda

Cilj je izboljšanje okvirnih pogojev za licenciranje proizvodne tehnologije, s čimer bi se
spodbudile inovacije in rast, hkrati pa zagotovila učinkovita konkurenčnost.

12. Energetske tehnologije in inovacije v prihodnji
evropski energetski politiki

nezakonodajna pobuda

Spodbujanje razvoja energetskih tehnologij v skladu z energetskim načrtom do leta
2050, spodbujanje ukrepov v zvezi z raziskavami na področju energije, predstavitvami
in razvojem trga na ravni Evropske unije ter odstranitev tržnih, regulativnih in
vedenjskih ovir za razvoj trga energetskih inovacij (v okviru programa Inteligentna
energija – Evropa III).

Spodbujanje konkurenčnosti
9.

Posodobitev področja državnih pomoči: Uredba o
splošnih skupinskih izjemah (Uredba (ES) št.
800/2008)*
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13. Prenova notranjega trga za industrijske proizvode*

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

Cilj je povečanje kakovosti in učinkovitosti zakonodaje notranjega trga za industrijske
proizvode. S to pobudo bo obravnavana odstranitev preostalih trgovinskih ovir, zlasti za
proizvode s potencialom hitre rasti, zagotovljeno bo več doslednosti pri uporabi
zakonodaje ter poenostavljeno upravljanje zakonodaje in njeno izvajanje. (tretje
četrtletje 2013)

14. Pregled pravil za standardizacijo

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

Ta pobuda bo sestavljena iz dveh delov:
1) pobuda za vzpostavitev strateških prednostnih nalog in nekaterih mandatov za
podporo politiki EU na področju mednarodne konkurenčnosti, inovacij, digitalne
interoperabilnosti in tehnološkega razvoja;
2) neodvisen pregled, ki se bo začel leta 2013, da se oceni napredek pri izpolnjevanju
strateških ciljev ter presodi uspešnost sedanjega upravljanja sistema evropske
standardizacije.

15. Pobuda o elektronskem izstavljanju računov v zvezi z
oddajo javnih naročil*

zakonodajna pobuda

Ta pobuda bi preprečila razdrobljenost notranjega trga s spodbujanjem uporabe eračunov v sektorju B2G in okrepila interoperabilnost nacionalnih sistemov za
elektronsko izstavljanje računov. S spodbujanjem avtomatizacije postopkov v zvezi z
izstavljanjem računov bi pripomogla bi k zmanjšanju operativnih stroškov podjetij in
stroškov javnih organov pri oddaji javnih naročil (drugo četrtletje 2013)

16. Celovita strategija za obrambni sektor

nezakonodajna pobuda

V strategiji bodo opredeljene možnosti za spodbujanje konkurenčnosti in učinkovitosti
evropskega obrambnega sektorja z dosledno in integrirano uporabo politik EU, ki imajo
učinek na obrambo.

17. Predlogi za krepitev partnerstev na področju raziskav
in inovacij v okviru Obzorja 2020*

zakonodajna pobuda

Spodbujanje naložb in združevanje prizadevanj v ključnih industrijskih sektorjih ter na
področju globalne razvojne pomoči z obnovo in ustvarjanjem javno-zasebnih
partnerstev. Ta partnerstva bodo spodbudila znatne zasebne naložbe v ključnih
industrijskih sektorjih, kot so farmacevtski izdelki, energetika, promet, aeronavtika,
elektronika, upravljanje zračnega prometa in trg proizvodov na biološki osnovi. V
pobudo so vključena tudi javno-zasebna partnerstva za skupno izvajanje nacionalnih
raziskovalnih programov, s čimer se bo spodbudila industrijska konkurenčnost, ki bo
temeljila na podpori malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostmi
raziskav in razvoja, podpori najsodobnejšemu meroslovju ter izdelkom in storitvam za
starejše, ki temeljijo na IKT. Nadaljnja pobuda se osredotoča na boj proti boleznim v
podsaharski Afriki, ki so povezane z revščino. (tretje četrtletje 2013)

Št.

Naslov
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18. Poenostavitev poslovanja s standardnim obračunom
DDV*

zakonodajna pobuda

Cilj je pripraviti standardni obrazec za obračun DDV, ki bo na voljo v vseh jezikih EU,
njegova uporaba pa za podjetja ne bo obvezna. Standardni obrazci za obračun DDV so
ključni ukrep strategije za prihodnost DDV in načrta za boljšo pravno ureditev, saj bodo
pripomogli k zmanjšanju bremen za podjetja in okrepili digitalni enotni trg. (tretje
četrtletje 2013)

19. Povečanje učinkovitosti sistema DDV s pregledom
struktur posameznih stopenj

zakonodajna pobuda

Cilj je ponovna prilagoditev obsega nižjih stopenj, da bi se povečala učinkovitost
sistema DDV.

20. Dostopnost zakonsko urejenih poklicev

nezakonodajna pobuda

Preučitev nedavnega razvoja v državah članicah na področju zakonsko urejenih poklicev
in oblikovanje metodologije za poenostavitev izvajanja vzajemnega ocenjevanja, ki je
predvideno v predlogu za posodobitev direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
Vzajemno ocenjevanje, predvideno v predlogu, se bo osredotočalo na omejitve
(kvalifikacije in rezervirane dejavnosti).

21. Boj proti nezakoniti prilastitvi poslovnih skrivnosti

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

Ta pobuda je namenjena zagotavljanju učinkovitega varovanja poslovnih skrivnosti pred
krajo, ki lahko inovativna podjetja močno odvrača od tega, da bi razširila svojo poslovno
dejavnost s pomočjo sklepanja licenčnih pogodb s partnerji, zlasti ob upoštevanju
varovanja poslovnih skrivnosti, ki je pod nekaterimi jurisdikcijami že vzpostavljeno, da
se uskladijo že obstoječa pravila o varovanju poslovnih skrivnosti.

22. Pobuda za bančni račun*

nezakonodajna/zakonodajn
a pobuda

Cilj pobude je povečanje preglednosti in primerljivosti nadomestil za vodenje bančnega
računa, pa tudi poenostavitev zamenjave bančnega računa za uporabnike. (prvo
četrtletje 2013)

23. Zmanjševanje stroškov za namestitev širokopasovne
infrastrukture*

zakonodajna pobuda

Cilj osnutka uredbe je bistveno zmanjšanje stroškov namestitve visokohitrostnih
širokopasovnih omrežij po Evropski uniji. To bi spodbudilo naložbe v skladu s
specifičnimi cilji digitalne agende o hitrem internetu. Z uredbo bi bile zlasti določene
pravice in obveznosti, ki se neposredno nanašajo na telekomunikacijske operaterje in
druge javne službe. (prvo četrtletje 2013)

24. Akcijski načrt o brezžični komunikaciji za povezano
Evropo

nezakonodajna pobuda

Namen tega sporočila je opredelitev akcijskega načrta politike, ki bo kos izzivom, s
katerimi se bo Evropska unija soočala v naslednjih nekaj letih, kar zadeva dinamični
razvoj trga in eksponentno rast prometa na področju brezžičnih storitev.
Cilji politike vključujejo pospeševanje namestitve brezžičnih širokopasovnih omrežij,
spodbujanje skupne rabe spektra in uporabe rezultatov raziskav in razvoja v Evropski
uniji na področju brezžičnih komunikacij ter krepitev usklajevanja globalnega spektra.

Današnja izgradnja omrežij jutrišnjega dne
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25. Spremljevalni ukrepi v povezavi z zeleno knjigo: na
poti k povezanemu evropskemu trgu za plačila s
karticami, prek interneta in mobilnih telefonov*

zakonodajna pobuda

Čeprav so plačila s karticami, prek interneta in mobilnih telefonov metode plačil
majhnih vrednosti z največjim potencialom rasti, ostaja trg precej razdrobljen po
posameznih državah. Spremljevalni ukrepi v povezavi z zeleno knjigo obravnavajo
glavne ovire za povezovanje trga na teh področjih. (drugo četrtletje 2013)

26. Paket o enotnem evropskem nebu – Enotno nebo II
plus

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

S tem paketom (sporočilo, uredba o enotnem evropskem nebu, uredba o Evropski
agenciji za varnost v letalstvu) so obravnavana mnoga vprašanja, ki so ostala nerešena
pri razvoju enotnega evropskega neba. Ta se zlasti nanašajo na uspešnost zagotavljanja
navigacijskih storitev v zračnem prometu in potrebo po razjasnitvi institucionalnega
okolja na ravni EU, s čimer bo zagotovljeno, da se vloge in odgovornosti različnih
organizacij dopolnjujejo, ne da bi se prekrivale.

27. Projekt Modri pas za enotni trg na področju
pomorskega prometa

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

Odprava večkratnih kontrol, vključno z večkratnimi carinskimi kontrolami, da bi se
upravno breme za pomorski promet znotraj Evropske unije zmanjšalo na raven, ki je
primerljiva z upravnimi bremeni pri drugih vrstah prometa. Temu bo namenjena podpora
sodobnih tehnologij IKT, ki omogočajo zanesljivo spremljanje ladij in tovora z zadostno
stopnjo gotovosti, če ladijski promet poteka znotraj enotnega trga.

28. Okvir za prihodnjo pristaniško politiko Evropske unije, zakonodajna/nezakonodajn
vključno z zakonodajnim predlogom
a pobuda

29. Notranji cestni trg – dostop do trga cestnega prevoza
zakonodajna pobuda
blaga in do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika

Krepitev učinkovitosti in splošne kakovosti pristaniških storitev, pri čemer se
obravnavajo vprašanja obveznosti držav članic glede dobrega načrtovanja pristanišč in
povezav z notranjostjo, preglednosti javnega financiranja in pristaniških taks ter
prizadevanj za upravno poenostavitev v pristaniščih ter pregledajo omejitve opravljanja
storitev v pristaniščih.

S to pobudo se bo izboljšala gospodarska in okoljska učinkovitost cestnega tovornega
prometa z nadaljnjo odpravo omejitev kabotaže. V okviru te pobude bodo vzpostavljeni
bolj poenoteni konkurenčni pogoji z vključitvijo določb za uporabo socialnih predpisov
v državi gostiteljici v primeru dolgoročnega bivanja voznikov ter določb za bolj
poenoteno izvrševanje.
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Rast kot predpogoj za nova delovna mesta: vključevanje in odličnost
30. Socialna naložba za rast in kohezijo – vključno z
izvajanjem Evropskega socialnega sklada 2014–2020

nezakonodajna pobuda

Priprava smernic za povečanje uspešnosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov
socialnega varstva; izboljšanje politike aktiviranja in omogočanja; socialno vključevanje
in ustrezna sredstva za preživljanje. To sporočilo bo prispevalo k izvajanju strategije
Evropa 2020 / k evropskemu semestru, podprlo bo načrtovanje socialnih naložb v okviru
nacionalnih programov reform ter pomagalo državam članicam čim bole izkoristiti
sklade Evropske unije, zlasti evropski socialni sklad.

31. Vključevanje Romov

nezavezujoče pravo

Priporočilo Komisije za spodbujanje izvajanja nacionalnih strategij za vključevanje
Romov, zasnovano na delu pilotne skupine držav članic, ki prikazuje uravnoteženo
geografsko porazdelitev in raznolikost razmer, s katerimi se soočajo Romi znotraj
Evropske unije, ter opredelitev dobrih praks in učinkovitih pristopov k vključevanju
Romov.

32. Učinkovite institucije za poklicno pokojninsko
zavarovanje

zakonodajna pobuda

Potreben je pregled te direktive zaradi pomena, ki ga ima vzpostavitev ustreznih struktur
za financiranje pokojninskega zavarovanja.

33. Internacionalizacija visokošolskega izobraževanja

nezakonodajna pobuda

Evropejci morajo biti pripravljeni na čedalje bolj globalen, odprt in konkurenčen trg
dela. Evropske univerze se soočajo z naraščajočo globalno konkurenco, kar zadeva
pritegnitev talentov in izmenjavo znanja. V sporočilu bo predstavljen pregled različnih
politik in programov, ki univerzam lahko nudijo podporo pri spodbujanju njihovih
prizadevanj za internacionalizacijo.

34. Posodobitev javnih služb za zaposlovanje

zakonodajna pobuda

V tem paketu bodo zajeti vsi elementi reforme Evropske službe za zaposlovanje, tudi
uresničitev evropskega jamstva za zaposlovanje, ter vzpostavljeno formalno evropsko
omrežje javnih služb za zaposlovanje, kar bo pripomoglo k razvoju in izvajanju
akcijskega načrta o evropski mobilnosti delovne sile, ki bo pripomogel k posodobitvi in
krepitvi javnih zavodov za zaposlovanje, kar bo ublažilo prehode na trgih dela.

35. Evropska platforma za boj proti delu na črno

zakonodajna pobuda

S tem osnutkom sklepa se vzpostavlja evropska platforma za sodelovanje med
inšpektorati za delo in drugimi izvršilnimi organi. Namen vzpostavitve platforme je bolj
usklajen pristop, saj platforma zajema vsa ključna področja, na katera vpliva delo na
črno, ter podpira učinkovitejši boj proti delu na črno z izboljšanjem sodelovanja,
izmenjavo najboljših praks in opredelitvijo skupnih načel.
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Optimalna uporaba evropskih virov
36. Pregled političnega in pravnega okvira Evropske unije
za ekološko pridelavo

zakonodajna pobuda

Cilji politike sedanjega okvira za ekološko pridelavo (Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 in
Sporočilo COM(2004) 415 ) so:
– vzpostaviti sistem trajnostnega upravljanja kmetijstva in
– proizvesti visokokakovostne in zelo raznolike proizvode, ki ustrezajo povpraševanju
potrošnikov po proizvodnih procesih, ki ne škodujejo okolju, zdravju ali dobremu
počutju živali. S pregledom bo preverjeno, ali so cilji še relevantni in prilagojeni
prihodnjemu razvoju ekološke pridelave.

37. Strategija Evropske unije o prilagajanju podnebnim
spremembam

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

Učinkovit prispevek k večji odpornosti Evrope na podnebne spremembe, kar pomeni
krepitev pripravljenosti in zmogljivosti za odzivanje na negativne učinke podnebnih
sprememb v Evropski uniji, njenih državah članicah in regijah.

38. Nov podnebni in energetski okvir za obdobje do leta
2030

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

– do leta 2050 doseči cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80–95 % v
primerjavi z letom 1990;
– spodbujati dolgoročno konkurenčnost, zanesljivost oskrbe in trajnost;
– zagotoviti dolgoročne obete za naložbe do leta 2030.

39. Pregled tematske strategije o onesnaževanju zraka in
povezani zakonodaji

zakonodajna pobuda

S pobudo se bodo ocenili izvajanje in dosežki sedanjih politik na področju
onesnaževanja in kakovosti zraka, vsebovala pa bo tudi zakonodajne predloge za revizijo
direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij in po potrebi drugih predpisov o kakovosti
zraka, da se zagotovi okrepljena zaščita pred učinki onesnaževanja zraka na zdravje ljudi
in naravno okolje, in hkrati prispevala k strategiji Evropa 2020.

40. Pregled politike in zakonodaje na področju ravnanja z
odpadki

zakonodajna pobuda

S to pobudo se bodo pregledali ključni specifični cilji na področju zakonodaje EU o
ravnanju z odpadki (v skladu s klavzulami ponovnega pregleda iz okvirne direktive o
odpadkih, direktive o odlagališčih in direktive o embalaži) in izvedlo naknadno
ocenjevanje direktiv o toku odpadkov, preučene pa bodo tudi možnosti za povečanje
usklajenosti teh direktiv.

41. Ocenjevalni okvir za vprašanja v zvezi z okoljem,
podnebjem in energijo za zagotovitev varnega
pridobivanja nekonvencionalnih ogljikovodikov

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

V okviru obstoječe zakonodaje Evropske unije se bo s to pobudo preučilo, kako bi bilo
mogoče izkoristiti možnosti za večjo raznolikost virov oskrbe z energijo in večjo
konkurenčnost, vključno s proizvodnjo nekonvencionalnega plina. Z okvirom bi bili
zagotovljeni enaki konkurenčni pogoji po vsej Evropski uniji, jasnost in predvidljivost
za upravljavce trga in državljane, tudi v povezavi z raziskovalnimi projekti, pri čemer bi
se v celoti upoštevali emisije toplogrednih plinov ter upravljanje podnebnih in okoljskih
tveganj, kar je v skladu s pričakovanji javnosti.
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Naslov

Vrsta pobude2

Opis obsega ciljev

Krepitev varne in varovane Evrope
42. Jedrska varnost in odgovornost

zakonodajna pobuda

Izboljšanje odškodnine žrtvam v primeru jedrske nesreče in vzpostavitev notranjega trga
/ enakih konkurenčnih pogojev za vlagatelje.

43. Pobuda o strelnem orožju: zmanjševanje z orožjem
povezanega kriminala v Evropi

nezakonodajna pobuda

Nezakonito pridobljeno strelno orožje uporabljajo kriminalne združbe in posamezni
storilci kaznivih dejanj. Tudi zakonito pridobljeno strelno orožje se uporablja v
nezakonite namene. Cilj sporočila bo predstaviti: naravo/obseg problema in sedanje
ukrepe, vključno z zunanjo razsežnostjo; nove/obsežnejše ukrepe Evropske unije (na
primer povečanje vloge Europola; financiranja); usmeritve politike kazenskega pregona,
pri čemer se bo upošteval pregled Direktive Sveta o nadzoru nabave in posedovanja
orožja 91/477/EGS v letu 2015, po potrebi pa bo vključena tudi direktiva o kazenskih
sankcijah na podlagi člena 83(1) PDEU.

44. Okvir za upravne ukrepe za zamrznitev sredstev,
zakonodajna pobuda
finančnega premoženja ter gospodarskih koristi oseb in
subjektov, ki so osumljeni terorističnih dejavnosti
znotraj Evropske unije (člen 75 PDEU)

Pravni okvir Evropske unije za zamrznitev sredstev, finančnega premoženja in
gospodarskih koristi oseb in subjektov, ki so osumljeni terorističnih dejavnosti zajema
samo teroriste, ki predstavljajo mednarodno, globalno grožnjo. Trenutno za uresničitev
ciljev na območju svobode, varnosti in pravice tak okvir ne obstaja. V okviru te pobude
naj bi se z uporabo nove pravne podlage iz Lizbonske pogodbe vzpostavil usklajen in
učinkovit pravni okvir za upravne ukrepe za zamrznitev sredstev, finančnega premoženja
in gospodarskih koristi takih oseb in subjektov.

45. Posebno varstvo za osumljence ali obtožence, ki
spadajo v skupino ranljivih oseb, v kazenskem
postopku

zakonodajna pobuda

Direktiva za zagotovitev, da se v kazenskih postopkih v Evropski uniji posebna
pozornost nameni osumljencem ali obtožencem, ki na primer zaradi svoje starosti,
duševnega ali fizičnega stanja ne morejo razumeti ali slediti vsebini ali pomenu
postopka.

46. Vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali
gospodarskih zadevah v državah članicah

zakonodajna pobuda

S spremembo Uredbe (ES) št. 1393/2007 bo namenjena posebna pozornost učinkovitosti
organov za pošiljanje in sprejem, poudarek pa bo na praktični izvedbi zahteve za
posredovanje zaprosila za vročanje. Sprememba uredbe bi lahko vključevala tudi
določitev skupnih minimalnih standardov.

47. Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2013: napredek pri
odpravi ovir za pravice državljanov EU*

nezakonodajna pobuda

Poročilo o napredku, ki je bil dosežen po poročilu o državljanstvu iz leta 2010, in
opredelitev nadaljnjih ukrepov za uresničitev odprave ovir, s katerimi se soočajo
državljani Evropske unije pri uveljavljanju svojih pravic v okviru Pogodbe. To bo eden
izmed dosežkov Evropskega leta državljanov. (drugo četrtletje 2013)
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Vrsta pobude2

Opis obsega ciljev

48. Ustanovitev Evropskega javnega tožilstva za zaščito
finančnih interesov Unije*

zakonodajna pobuda

Namen te pobude je določitev okvira in pogojev za ustanovitev Evropskega javnega
tožilstva, ki se bo osredotočalo na zaščito finančnih interesov Unije. Pobudi bodo
priloženi predlogi za reformo Eurojusta in zaščito finančnih interesov Evropske unije.
(drugo četrtletje 2013)

49. Boj proti pranju denarja

zakonodajna pobuda

Kot eno izmed „evropskih kaznivih dejanj“ je pranje denarja kaznivo dejanje v vseh
državah članicah Evropske unije. Vendar pa države članice Evropske unije niso enako
opredelile pranja denarja, v rabi pa so tudi različne sankcije. To ovira čezmejne
preiskave in policijsko sodelovanje, zato je treba uskladiti opredelitve kaznivega dejanja
pranja denarja na ravni EU.

50. Boj proti tihotapljenju cigaret

nezakonodajna pobuda

S to strategijo bi bil na ravni EU predlagan celovit odziv na nezakonito trgovino s
cigaretami, s čimer bi bile upoštevane izgube, ki jih je trgovina s cigaretami povzročila
javnim prihodkom in vloga, ki jo ima trgovina s cigaretami kot področje delovanja za
organizirani kriminal. Bolje usklajen in ciljno usmerjen ukrep bi vključeval izmenjavo
informacij, določanje standardov in mednarodno sodelovanje.

51. Pregled vizumske politike Unije za poenostavljeno
potovanje zakonitih potnikov

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

Z začetkom veljavnosti vizumskega zakonika skupnosti („vizumski zakonik“), so bili
pravila in pogoji za izdajo vizumov poenostavljeni, usklajena uporaba skupnih pravil pa
okrepljena. Na podlagi poročila o oceni izvajanja vizumskega zakonika namerava
Komisija predlagati spremembe za izboljšanje vizumskega zakonika. S tem se bo
zagotovilo, da bo vizumska politika EU spodbujala gospodarsko rast in kulturne
izmenjave s poenostavljenim potovanjem zakonitih potnikov, kot so poslovneži, turisti,
študenti in mladi, hkrati pa zagotavljala visoko raven varnosti Evropske unije.

52. Zdravila za živali

zakonodajna pobuda

Nov okvir za zdravila za živali in za nekatere vidike njihove uporabe z namenom
vzpostavitve enakih konkurenčnih pogojev v Evropski uniji in zmanjšanja upravnega
bremena.

53. Uporaba tehnik kloniranja za proizvodnjo živil

zakonodajna/nezakonodajn
a pobuda

Spremljevalni ukrepi na podlagi poročila Komisije o kloniranju živali za proizvodnjo
živil, v smislu dobrega delovanja notranjega trga.
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Evropa kot globalni akter
54. Priprava stališča Evropske unije o razvojni agendi
po letu 2015

nezakonodajna pobuda

Kot del procesa prizadevanj za strategijo povezovanja razvojnih ciljev tisočletja,
spremljevalnih ukrepov v zvezi s konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju
(Rio +20) in procesa v zvezi s cilji trajnostnega razvoja si bo to sporočilo prizadevalo za
sklenitev dogovora o ambicioznem globalnem razvojnem okviru po letu 2015 z močnim
poudarkom na skupnih pristojnostih in odgovornem ravnanju.

55. Priprava stališča Evropske unije o spremljevalnih
ukrepih v zvezi s konferenco Združenih narodov o
trajnostnem razvoju (Rio +20), vključno z
oblikovanjem ciljev trajnostnega razvoja

nezakonodajna pobuda

Kot del procesa prizadevanj za strategijo povezovanja razvojnih ciljev tisočletja,
spremljevalnih ukrepov v zvezi s konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju
(Rio +20) in procesa v zvezi s cilji trajnostnega razvoja bodo s tem sporočilom določeni
spremljevalni ukrepi Evropske unije v zvezi s konferenco Združenih narodov o
trajnostnem razvoju (Rio +20), vključno s cilji trajnostnega razvoja.

56. Širitveni sveženj za leto 2013

nezakonodajna pobuda

Svet je pozval Komisijo, naj redno poroča o državah kandidatkah in potencialnih
državah kandidatkah. Strateški dokument Komisije Evropskemu svetu omogoča, da
lahko opredeli glavne strateške usmeritve glede širitve ob koncu vsakega leta.

57. Pogajalske smernice za celovit trgovinski in naložbeni
sporazum z relevantnimi partnerji

pogajalske smernice

Če bo na podlagi končnega poročila delovne skupine na visoki ravni za rast in
zaposlovanje ter tekočih postopkov za določitev področja uporabe morebitnih
sporazumov priporočen začetek pogajanj za sklenitev takih sporazumov, bo glavni cilj
politike uresničiti neizkoriščen potencial in ustvariti nove priložnosti v gospodarstvu,
zlasti v sektorjih, ki imajo največji potencial za ustvarjanje novih delovnih mest in rasti.
Njen cilj bo tudi dati jasen signal, da dve največji gospodarstvi na svetu ostajata
zavezani odprtim trgom.

58. Celovit pristop k upravljanju krize zunaj Evropske
unije

nezakonodajna pobuda

Bolj kot kateri koli drug mednarodni akter Evropska unija razpolaga z edinstvenim
naborom orodij za spodbujanje razrešitve zapletenih zunanjih kriz. Ta orodja je treba
uporabljati usklajeno in v tesnem sodelovanju z državami članicami skozi celoten krizni
cikel, od faze preprečevanja krize do obnove.
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Priloga II: Pobude za poenostavitev in zmanjšanje regulativnega bremena
Št
.

Naslov

Vrsta pobude

Vidiki pobud za poenostavitev in
zmanjšanje regulativnega bremena

Zainteresirane strani, ki imajo
koristi zaradi poenostavitve ali
zmanjšanja regulativnega bremena

Datum
sprejetja

Konkurenca
1. Poenostavitev nadzora združitev v
vropski uniji

nezakonodajna
pobuda

Zmanjšanje birokratskih postopkov za združitve Podjetja, ki so priglasila združitev, da bi 2013
podjetij s poenostavitvijo priglasitve združitve in pridobila
odobritev
Komisije
za
reševanjem večjega obsega neproblematičnih združitev.
primerov združitve v okviru poenostavljenega
postopka.

Digitalna agenda
2. Zmanjševanje stroškov za namestitev
širokopasovne infrastrukture

zakonodajna pobuda

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
za znatno zmanjšanje stroškov gradbenih del, pa
tudi stroškov, ki jih povzročijo nepotrebna
upravna bremena, pri čemer je namen predloga
uredbe zagotovitev spodbude namestitvi
širokopasovne infrastrukture.

Uredba bi določala pravice in obveznosti 2013
nacionalnih in lokalnih organov, pa tudi
telekomunikacijskih operaterjev in drugih
javnih služb (npr. voda, energija,
železnice).

zakonodajna pobuda

Cilj predloga je poenostaviti in racionalizirati Vsi gospodarski subjekti v povezavi z 2013
obstoječ pravni okvir za izboljšanje učinkovitosti nadzorom v prehranski verigi.
uradnega nadzora, ki ga države članice izvajajo v
prehranski verigi, pri tem pa čim bolj zmanjšati
breme za gospodarske subjekte. Učinkovitejša
uporaba nadzornih virov bo prispevala k
preprečevanju krize z omejevanjem stroškov za
gospodarske subjekte, ki ravnajo v skladu s
predpisi, in zagotavljanjem enakih pogojev.

Zdravje in potrošniki
3. Nova uredba o uradnem nadzoru
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.

Naslov

Vrsta pobude

Vidiki pobud za poenostavitev in
zmanjšanje regulativnega bremena
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koristi zaradi poenostavitve ali
zmanjšanja regulativnega bremena

Datum
sprejetja

4. Nova uredba o materialih za
razmnoževanje rastlin

zakonodajna pobuda

Cilj pobude je povečanje inovativnosti, Mikropodjetja, za katera veljajo pravila v 2013
namenjena pa je tudi zmanjšanju skupnega povezavi z materiali za razmnoževanje
upravnega bremena in vzpostavitvi prožnosti rastlin.
regulativnega okvira, pri čemer se bo upoštevala
globalizacija, specializacija in razvoj novih vrst
uporabe kmetijskih proizvodov, skupaj s
spremembami v pričakovanjih družbe glede
medsebojnega delovanja kmetijstva in naravnega
okolja. S pobudo bo zakonodaja posodobljena in
poenostavljena, saj bo nadomestila 12 direktiv o
semenih in rastlinskem razmnoževalnem
materialu z enim samim aktom.

5. Nova uredba o zdravstvenem varstvu
rastlin

zakonodajna pobuda

Ohrani se izvzetje za male gospodarske subjekte, Mala in srednja podjetja, ki prodajajo 2013
ki prodajajo rastlinski material izključno na rastlinski material izključno na lokalnem
lokalnem trgu.
trgu.

6. Nova uredba o zdravju živali

zakonodajna pobuda

Poenostavljen okvir (1 uredba bo nadomestila
več kot 40 direktiv) in bolj jasno opredeljene
odgovornosti bodo organi in gospodarski subjekti
lažje razumeli, porabili pa bodo tudi manj časa in
truda za preučevanje predpisov in izpolnjevanje
meril. Izboljšana uporaba novih elektronskih
tehnologij in poenostavljene zahteve bodo
ustvarile potencial za občutne prihranke, hkrati
pa se bodo ohranili visoki varnostni standardi, ki
so potrebni za zagotovitev nadziranja bolezni in
varne trgovine z živalmi in njihovimi izdelki.

Evropski imetniki domačih živali, 2013
podjetja, ki trgujejo z živimi živalmi ali
živalskimi izdelki, pristojni nacionalni
veterinarski organi.
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.
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Vrsta pobude

Vidiki pobud za poenostavitev in
zmanjšanje regulativnega bremena

Zainteresirane strani, ki imajo
koristi zaradi poenostavitve ali
zmanjšanja regulativnega bremena

Datum
sprejetja

7. Revizija zakonodaje o zdravilih za
uporabo v veterinarski medicini

zakonodajna pobuda

Poenostavitev regulativnega okolja pred izdajo
dovoljenja za promet z zdravilom in po njej
(vključno s farmakovigilanco):
– zmanjšanje upravnih bremen za podjetja (s
posebnim poudarkom na malih in srednjih
podjetjih), kakor je bilo jasno opredeljeno med
javnim posvetovanjem in pripravo analize
učinka,
– povečanje razpoložljivosti zdravil (vključno s
tistimi za manj pomembne vrste) na enotnem
trgu.

8. Zakonodaja iz svežnja o higieni (revizija)

zakonodajna pobuda

Ker so načela in zahteve iz svežnja o higieni Pristojni organi držav članic in 2013
odprla trg Evropske uniji vsem gospodarskim gospodarski subjekti na področju živilske
subjektom na področju živilske dejavnosti, je industrije.
treba o osnutku vseh nacionalnih ukrepov uradno
obvestiti Komisijo in druge države članice, da se
seznanijo in se jim omogoči, da dajo pripombe k
osnutku zakonodaje, ki se po sprejetju uporablja
(Direktiva 98/34/ES). V okviru revizije svežnja o
higieni je predvidena poenostavitev sedanjih
pravil o priglasitvi, kar bo morda privedlo do
tega, da bodo države članice pogosteje
uporabljale možnosti za prožnost, kakor so
določene z zakonodajo iz svežnja o higieni.

zakonodajna pobuda

Urejanje več sprememb v skupno pravno Organi držav članic.
besedilo, vključno s spremembami o uporabi
vizumskega
informacijskega
sistema
in
spremembami iz leta 2011.

Veterinarska farmacevtska industrija 2013
(vključno z malimi in srednjimi podjetji),
kmeti in čebelarji, veterinarji, pristojni
nacionalni organi, lastniki hišnih živali,
potrošniki.

Notranje zadeve
9. Sprememba Zakonika o schengenskih
mejah (Uredba (ES) št. 562/2006)

2013

14

Št
.

Naslov

10. Pregled vizumske politike Unije za
poenostavljeno potovanje zakonitih
potnikov

Vrsta pobude

Vidiki pobud za poenostavitev in
zmanjšanje regulativnega bremena

Zainteresirane strani, ki imajo
koristi zaradi poenostavitve ali
zmanjšanja regulativnega bremena

zakonodajna pobuda

Poenostavitev se pričakuje v skladu z bolj Potniki, kot so poslovneži in turisti.
izdelanim pristopom, ki ohranja ravnotežje med
nujnimi kontrolami na zunanjih mejah in potrebo
po poenostavitvi potovanja zakonitih potnikov,
kot so poslovneži in turisti.

zakonodajna pobuda

Elektronska obdelava izjav o lastnostih
gradbenih proizvodov je posebej predvidena v
novi Uredbi o določitvi usklajenih pogojev za
trženje gradbenih proizvodov (Uredba (EU) št.
305/2011), ki bo začela veljati 1. julija 2013, v
skladu z ureditvijo pa Komisija prejme
pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov na tem
področju. Dosedanje pomanjkanje pravne
podlage za te dejavnosti povzroča pravno
negotovost in torej predstavlja oviro za uspešno
in učinkovito uporabo IKT v zvezi z izjavami o
lastnostih.

Datum
sprejetja
2014

Podjetništvo in industrija
11. Pobuda (delegirani akt Komisije) o
elektronski obdelavi izjav o lastnostih v
okviru Uredbe o določitvi usklajenih
pogojev za trženje gradbenih proizvodov
(Uredba (EU) št. 305/2011)

Industrija, zlasti proizvajalci gradbenih 2013
proizvodov, so močno podprli ustrezno
določbo v izvirnem predlogu Komisije za
novo
uredbo.
Za industrijo je elektronska obdelava izjav
o lastnostih ključno vodilo gospodarstva,
kakor je pokazal razvoj na področju
elektronskega izstavljanja računov. S to
pobudo bo zagotovljena pravna varnost.
Distributerji in uporabniki bodo imeli
koristi
od
hitrosti
elektronskega
zagotavljanja informacij o gradbenih
proizvodih.
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Datum
sprejetja

12. Izvedbena uredba Komisije o spremembi
Uredbe (ES) št. 340/2008 o pristojbinah in
taksah, plačljivih Evropski agenciji za
kemikalije na podlagi
Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH),
ob upoštevanju pregleda REACH v letu
2012

zakonodajna pobuda

Osnutek spremembe uredbe upošteva priporočila
pregleda REACH, zlasti priporočilo za
zagotovitev dodatne podpore malim in srednjim
podjetjem z nadalje uravnoteženo porazdelitvijo
pristojbin po različnih velikostnih razredih
podjetij. Pristojbine in takse se porazdelijo na
način, ki upošteva stroške Agencije, vendar so
zagotovljena nadaljnja zmanjševanja bremen za
mala in srednja podjetja, ki imajo manjše
zmožnosti za prevzemanje stroškov, nastalih
zaradi usklajevanja z zakonodajo REACH, kot
velika podjetja.

13. Pregled vseh obstoječih uredb Komisije v
zvezi z izvajanjem Uredbe Sveta
(ES) št. 1216/2009 o trgovinskih režimih
za nekatero blago, pridobljeno s
predelavo kmetijskih proizvodov

zakonodajna pobuda

Predlog je namenjen uskladitvi obstoječih Ta
pregled
bo
koristil
vsem 2013
izvedbenih aktov Komisije na podlagi Uredbe zainteresiranim stranem, na primer
Sveta (ES) št. 1216/2009 z Lizbonsko pogodbo.
uvoznikom in izvoznikom predelanih
kmetijskih proizvodov ter pristojnim
organom v državah članicah (carinskim
organom,
plačilnim
agencijam,
ministrstvom
za
kmetijstvo
in
gospodarstvo).
Rezultat uskladitve bodo jasnejša pravila
za uvoznike in izvoznike, s čimer se bodo
znižali njihovi transakcijski stroški.

14. Prenova notranjega trga za industrijske
proizvode

zakonodajna pobuda

Cilji predloga so med drugim obravnavanje Podjetja v industrijskih sektorjih in 2013
pomanjkljivosti, ozkih grl in zastarelosti zahtev storitveni sektorji, ki so z njimi tesno
iz obstoječe zakonodaje Evropske unije o povezani.
industrijskih proizvodih z namenom nadaljnje
okrepitve in poenostavitve regulativnega okvira.

Ponovna porazdelitev pristojbin pomeni 2013
nadaljnja zmanjševanja bremen za mala in
srednja podjetja: v primerjavi s sedanjim
položajem –35 %, –65 % in –95 % v zvezi
s
standardnimi
pristojbinami
za
registracijo ter –30 %, –60 % in –90 % v
zvezi s standardnimi pristojbinami za
dejavnosti v zvezi z avtorizacijo: –30 %, –
60 % in – 90 % za registracijo in –20%, –
50%
in
–85%
za
avtorizacijo.
Da bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev
za delovanje Agencije, je treba to
zmanjšanje pristojbin in taks za mala in
srednja podjetja nadomestiti s povečanjem
standardnih pristojbin in taks, ki se
obračunajo velikim podjetjem.
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Št
.

Naslov

Vrsta pobude

Vidiki pobud za poenostavitev in
zmanjšanje regulativnega bremena

Zainteresirane strani, ki imajo
koristi zaradi poenostavitve ali
zmanjšanja regulativnega bremena

Datum
sprejetja

Notranji trg in storitve
15. Pobuda o elektronskem izstavljanju
računov v zvezi z oddajo javnih naročil

zakonodajna/nezakon Skrajšati čas in zmanjšati stroške, ki so povezani Podjetja, ki jih zanima sodelovanje pri 2013
odajna pobuda
z izstavljanjem računov na področju oddaje javnih naročil.
javnih naročil za podjetja.

11 – Pomorske zadeve in ribištvo
16. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta za ohranjanje ribolovnih virov s
tehničnimi ukrepi za varovanje morskih
organizmov

zakonodajna pobuda

Glavni relevantni problem, ki ga bo ta pobuda
obravnavala, je zmanjševanje zapletenosti
obstoječe zakonodaje o tehničnih ukrepih.
Namen te pobude je poenostavitev sedanjih
predpisov o tehničnih ukrepih, temeljila pa bo na
okvirni uredbi, pri čemer bo priprava specifičnih
predpisov v okviru te uredbe potekala na
regionalni ravni.

Ribolovni sektor in nacionalne uprave. 2014
Pričakuje se, da bo ta poenostavitev
zmanjšala stroške, ki jih imajo nacionalne
uprave z nadzorom in izvrševanjem.

Obdavčenje in carinska unija
17. Poenostavitev poslovanja zaradi
standardnih napovedi DDV

zakonodajna/nezakon Komisija bo predlagala pripravo standardnega Podjetja, dejavna na področju čezmejne 2013
odajna pobuda
obrazca za obračun DDV, ki bo na voljo v vseh trgovine
jezikih Evropske unije, njegova uporaba pa za
podjetja v Evropski uniji ne bo obvezna.
S pomočjo držav članic bo Komisija vzpostavila
spletni portal DDV EU.

Promet
18. Projekt Modri pas za enotni trg na
področju pomorskega prometa

zakonodajna/nezakon Odprava večkratnih kontrol, da bi se upravno Podjetja, dejavna na področju pomorske 2013
odajna pobuda
breme za pomorski promet znotraj Evropske trgovine.
unije zmanjšalo na raven, ki je primerljiva z
upravnimi bremeni pri drugih vrstah prometa.

17

Priloga III: Seznam umikov predlogov v obravnavi3

Št
.

COM/SEC –
medinstitucional
ni sklic

Naslov

Utemeljitev umika

Sklic predloga
Komisije v UL

Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
1.

COM(1983) 13

Predlog uredbe sveta (EGS) o izvajanju Sklepa št. 3/80
Pridružitvenega sveta EGS-Turčija o uporabi sistemov socialne
varnosti držav članic Evropskih skupnosti za turške delavce in
člane njihovih družin v Evropski gospodarski skupnosti.

Predlog je zastarel. Nadomestil ga je predlog sklepa Sveta o UL C 110,
stališču, ki ga Evropska unija zavzema v Pridružitvenem svetu, 25. 4. 1983, str. 1.
ustanovljenem s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Turčijo, v zvezi z določbami o
koordinaciji sistemov socialne varnosti (COM(2012) 152 final
2012/0076 (NLE)).

Evropska služba za zunanje delovanje
2.

COM(2012) 43
2012/0009/NLE

Predlog sklepa Sveta o stališču Evropske unije v Skupnem odboru Komisija je v zvezi s tem spremenila svoje stališče.
EGP glede spremembe Priloge XIII (cestni promet).

UL C 102,
5.4.2012, str. 25.

Širitev
3.

3

COM(84) 306

Osnutek sklepa Sveta za sodelovanje EGS-Jugoslavija o izvajanju
določb Sporazuma o sodelovanju med EGS in Jugoslavijo z dne 1.
aprila 1983 v zvezi s sodelovanjem na področju socialnega
varnosti (Projet de décision du Conseil de coopération CEEYougoslavie concernant la mise en œuvre des dispositions de
l'accord de coopération CEE-Yougoslavie, du 1er avril 1983,
relatives à la coopération dans le domaine de la Sécurité sociale).

Predlog je zastarel. Določbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti so bile vključene v stabilizacijske in pridružitvene
sporazume, ki jih je podpisala večina držav naslednic nekdanje
države. Predloge v zvezi s Hrvaško in Nekdanjo jugoslovansko
republiko Makedonijo je Svet sprejel oktobra 2010
(UL L 306, 23.11.2010). Predlogi glede Albanije in Črne gore
so v obravnavi.

Umiki bodo začeli veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
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Št
.

COM/SEC –
medinstitucional
ni sklic

Naslov

Utemeljitev umika

Sklic predloga
Komisije v UL

Podjetništvo in industrija
4.

COM(2010) 280
2010/0168/NLE

Predlog sklepa Sveta o obvezni uporabi Pravilnika št. 100 Predlog je zastarel. Skupaj s COM(2010) 310 ga je nadomestil UL C 121,
Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo za novi predlog, sprejet kot Uredba Komisije (EU) št. 407/2011 z 19.4.2011, str. 12.
homologacijo motornih vozil v zvezi z električno varnostjo.
dne 27. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 661/2009
Evropskega parlamenta in Sveta.

5.

COM(2010) 310
2010/0169/NLE

Predlog sklepa Sveta o obvezni uporabi pravilnikov št. 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 in 125 Ekonomske komisije Združenih
narodov za Evropo za homologacijo motornih vozil, njihovih
priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila.

Predlog je zastarel. Skupaj s COM(2010) 280 ga je nadomestil UL C 121,
novi predlog sprejet kot Uredba Komisije (EU) št. 407/2011 z 19.4.2011, str. 14.
dne 27. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 661/2009
Evropskega parlamenta in Sveta.

Notranje zadeve
6.

COM(2009) 701
2009/0186/NLE

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo
in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence
podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih
prevoznikov avstralski Carinski službi.

Predlog je zastarel. Nadomestil ga je dokument UL C 88,
COM(2011) 281, predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma 19.3.2011, str.7.
med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu
podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani
letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi, ki je
bil sprejet 13. 12. 2011.

7.

COM(2009) 702
2009/0187/NLE

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo
in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov
iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) s strani letalskih
prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost
(MDV) (Sporazum PNR iz leta 2007).

Predlog je zastarel. Nadomestil ga je dokument UL C 88,
COM(2011) 807, predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma 19.3.2011, str.7.
med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o
uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR)
ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost. Svet je
Sklep sprejel 26. aprila 20012 (2011/0382/NLE). Sporazum o
evidenci PNR med Evropsko unijo in Združenimi državami
Amerike je začel veljati 1. julija 2012.
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Št
.

COM/SEC –
medinstitucional
ni sklic

Naslov

Utemeljitev umika

Sklic predloga
Komisije v UL

Pravosodje
8.

COM(2006) 399
2006/0135/CNS

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2201/2003 Predlog je zastarel. Nadomestil ga je novi predlog glede pristojnosti in o uvedbi pravil v zvezi s pravom, ki se COM(2010) 105, ki je bil sprejet kot Uredba
uporablja v zakonskih sporih.
Sveta (EU) št. 1259/2010
o
vzpostavitvi
okrepljenega
sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in
prenehanje življenjske skupnosti v 14 državah članicah.

9.

COM(2010) 708
2010/0347/APP

Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa (2008/203/ES) z dne
28. februarja 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 168/2007 v zvezi s
sprejetjem večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za
temeljne pravice za obdobje 2007–2012.

10. COM(2002) 520

Predlog je zastarel. S predlogom naj bi bil spremenjen sedanji UL C 121,
sklep o večletnem finančnem okviru, ki preneha veljati konec 19.4.2011, str. 35.
leta 2012. V Svetu predlog ni pridobil potrebnega soglasja,
nadomestil pa ga je predlog sklepa Sveta o določitvi
večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne
pravice za obdobje 2013–2017 ((COM(2011) 880), ki naj bi bil
sprejet konec leta 2012.

Predlog sklepa Sveta o podpisu Konvencije Sveta Evrope o stikih Razprave v Svetu so pokazale, da zahtevanega soglasja ni UL C 20 E,
z otroki s strani Evropske skupnosti (Proposal for a Council mogoče doseči.
28.1.2003, str.
Decision on the signing by the European Community of the
369.
Council of Europe Convention on contact concerning children).

Evropski urad za boj proti goljufijam
11. COM(2001) 272,
kakor je bil
spremenjen s
COM(2002) 577
2001/0115/COD

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
kazenskopravni zaščiti finančnih interesov Skupnosti (Proposal
for a Directive of the European Parliament and of the Council on
the criminal-law protection of the Community's financial
interests).

Predlog je zastarel. Nadomestil ga je predlog
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti
goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo
kazenskega prava (COM(2012) 363).

UL C 240 E,
28.8.2001, str. 125
in UL C 71 E,
25.3.2003, str. 1.

Obdavčenje in carinska unija
12. COM(2003) 234,
kakor je bil
spremenjen s
COM(2004) 468
2003/0091/CNS

Predlog direktive Sveta o spremembah Direktive 77/388/EGS v V Svetu razprave o tem predlogu niso napredovale od UL C 76
zvezi z davkom na dodano vrednost od storitev, ki se opravljajo v leta 2010. Ob upoštevanju stališča Sveta namerava Komisija 25.3.2004, str. 16.
poštnem sektorju.
pregledati to vprašanje v okviru prihodnjega preučevanja vseh
izvzetij v javnem interesu (spremljevalni ukrepi v zvezi s
Sporočilom o prihodnosti DDV, COM(2012) 851).
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Št
.

COM/SEC –
medinstitucional
ni sklic

Naslov

Utemeljitev umika

Sklic predloga
Komisije v UL

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

Predlog uredbe Sveta o navedbi države porekla za nekatere Nedavni razvoj v pravni razlagi pravil Svetovne trgovinske UL C 49, 28. 2.
izdelke, uvožene iz tretjih držav.
organizacije, kakor jih razlaga pritožbeni organ te organizacije, 2006, str. 53.
je ob pomanjkanju soglasja v Svetu privedel do tega, da je ta
predlog zastarel.

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

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o radijskih Akt, ki je bil predlagan za kodifikacijo, bo razveljavljen s UL C 88,
motnjah (elektromagnetni združljivosti) vozil (kodificirana 1. novembrom 2014.
19.3.2011, str. 2.
različica).
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