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I LISA: strateegilised algatused, mille vastuvõtmine on kavas 2010. aastal* 
*Algatused, mis Euroopa Komisjon peab vastu võtma 2010. aastal (9 kuu jooksul aprillist detsembrini). 
 
Pealkiri Algatuse liik Eesmärkide kirjeldus 
Kriisiga toimetulek 
1. Teatis senisest laiemal ja põhjalikumal 
järelevalvel põhineva täiustatud poliitika 
koordineerimise süsteemi loomise kohta  
(2. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse meetmed, mille abil tugevdatakse euroala võimekust edendada rahaliidu stabiilsust ja 
ühtsust, toetudes stabiilsuse ja kasvu pakti ning Euroopa 2020. aasta strateegia juhtimisraamistikule. 
Teatises antakse soovitusi, kuidas praktikas rakendada Lissaboni lepingu artiklit 136, et lahendada senisest 
tõhusama järelevalve abil eelarvelist ja makromajanduslikku tasakaalustamatust. 

2. Õigusakti ettepanek suurendada 
tuletisinstrumentide turu (keskse 
vastaspoolega arveldussüsteemide) 
läbipaistvust ja stabiilsust  
(2. kvartal) 

Seadusandlik Peamine eesmärk on parandada tuletisinstrumentide turu turvalisust turu läbipaistvuse suurendamise ja 
vastaspoole riski vähendamise abil. Kavandatava õigusaktiga nähakse ette, et tuletisinstrumentide 
standardlepingutega hakatakse arveldama keskse vastaspoolega arveldussüsteemide kaudu ning 
kehtestatakse keskse vastaspoolega arveldussüsteemide ühtsed turvalisus-, normatiiv- ja 
operatiivstandardid vastaspoole riski vähendamiseks. Teatisega kehtestatakse turuosalistele ka kohustus 
registreerida kauplemisteabehoidlates oma positsioonid ja kõik tehingud, mida ei arveldata keskse 
vastaspoolega arveldussüsteemide kaudu, ning läbipaistvuse suurendamiseks kehtestatakse 
kauplemisteabehoidlate kord ja järelevalve. 

3. Seadusandlik algatus lühikeseks 
müümise ja krediidiriski 
ülekandetehingute kohta 
(3. kvartal) 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on vältida kahjulikke tuletisinstrumentide ja teise finantsinstrumentidega kauplemise 
tavasid. Algatusega täiendatakse finantstuletisinstrumente käsitlevat kompleksset lähenemisviisi 
krediidiriski ülekandetehingute osas.  

4. Hoiuste tagamise skeeme käsitleva 
direktiivi läbivaatamine 
(2. kvartal) 

Seadusandlik Läbivaatamise eesmärk on suurendada tarbija (hoiustaja) kaitset, kehtestades pangahoiuste ühtseks 
tagatismääraks 100 000 eurot, ning tõhustada hoiuste tagamise skeeme käsitlevat direktiivi. 

5. Turu kuritarvitamist käsitleva direktiivi 
läbivaatamine 
( 4. kvartal) 

Seadusandlik Eesmärk on suurendada turu ühtsust turu kuritarvitamise juhtumite määratlemise abil, kaitsta investoreid 
ning võimaldada pädevatel haldusasutustel uurida turu kuritarvitamist ja selle eest karistada. Teatis hõlmab 
ka osutatud karistuste määrasid ja olemust.  

6. Teatis tulemusliku ja tõhusa 
kriisijuhtimise raamistiku kohta  
(4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse komisjoni ettepanekud ametiasutuste varustamiseks vahenditega, mis on vajalikud 
piiriüleste pangakriiside tulemuslikuks lahendamiseks, vähendades seeläbi maksumaksja kulusid. Uued 
vahendid peaksid suurendama õiguskindlust ja vähendama õigusliku vaidlustamise riski.  

7. Kapitalinõuete direktiivi (CRD IV) 
läbivaatamine 
(4. kvartal) 

Seadusandlik Läbivaatamine hõlmab finantsvõimenduse määra, dünaamilisi reserve, likviidsust, protsüklilisust ja 
puhvreid, kapitali mõistet, süsteemselt olulisi finantseerimisasutusi ning vastaspoole krediidiriske. Eesmärk 
on ajakohastada õigusraamistikku seoses kriisiga ja edendada ELi finantsstabiilsust, nt kohustada panku 
hoidma kapitali ülejääke, kui turutingimused on head, ning koguma kapitalipuhvreid, kui turutingimused 
halvenevad.  

8. Teatis pangakriisi lahendamise fondide 
loomise võimaluste kohta  
(2. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Dokumendis esitatakse Euroopa Ülemkogule variandid pangakriisi lahendamise fondide kui kriisijuhtimise 
vahendite loomiseks, võttes arvesse IMFi aprillis valmivat aruannet.  
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Euroopa 2020. aasta strateegia suurprojektide edendamine 
9. Teatis Euroopa digitaalse tegevuskava 
kohta 
(2. kvartal) 
 
 

Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärk on kasutada ära info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kui kõige 
olulisema kandva tehnoloogia võimalusi, et arendada senisest vähem CO2-heidet tekitavat, 
teadmistemahukat ja konkurentsivõimelist majandust. Teatises võetakse kasutusele ühtne lähenemisviis 
digitaalse majanduse ja ühiskonna ülesannete lahendamiseks ning käsitletakse küsimusi nii pakkumise kui 
ka nõudluse seisukohast lähtudes. Teatises määratakse kindlaks konkreetsed meetmed, mis tuleb võtta 
kas ELi või liikmesriikide tasandil kiire internetiühenduse kasutuselevõtuks, kaupade, teenuste ja võrgusisu 
piirideta internetituru arendamiseks ning oskuste parandamiseks ja tulevikuteenuste osutamiseks.  

10. Teatis „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika”  
(3. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises kirjeldatakse tööstuse konkurentsivõime tõstmisega seotud üldeesmärke, integreerides senisest 
vähem CO2-heidet tekitava lähenemisviisi konkreetsetesse algatustesse ELi tasandil. Teatises 
määratletakse sidusrühmadega kindlaks raamistik, et juhtida sektorite ümberkorraldamist tuleviku 
tegevusalade poole, kombineerides selliseid instrumente nagu arukas reguleerimine, riigihangete korraldus, 
konkurentsieeskirjad ja –standardid, ning teha koostööd sotsiaalpartneritega muudatuste prognoosimiseks 
ja juhtimiseks ning ümberkorraldustega kaasnevate sotsiaalsete tagajärgede leevendamiseks.  

11. Teatis Euroopa teadustegevuse ja 
innovatsiooni kava kohta  
(3. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Euroopa teadustegevuse ja innovatsiooni kavas pakutakse välja näitaja innovatsiooni intensiivsuse 
kajastamiseks, nagu märgiti teatises Euroopa 2020. aasta strateegia kohta. Teatises täpsustatakse ka 
poliitikaraamistikku Euroopa teadus- ja innovatsioonipartnerluste ning alustehnoloogiate arendamiseks, 
teaduse ja innovatsiooni raamtingimuste optimeerimiseks ning ELi instrumentide tugevdamiseks, 
lihtsustamiseks ja edasiarendamiseks teaduse ja innovatsiooni toetamise eesmärgil. Lisaks sellele 
käsitletakse ka ökoinnovatsiooni, toetudes keskkonnatehnoloogiate uuendatud tegevuskavale (2004–
2009). 

12. Algatus „Noorte liikuvus”  
(3. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse strateegia ELis ja liikmesriikides vahetus-, ülikooli- ja teadusprogrammide 
integreerimiseks, kõrghariduse ajakohastamiseks, ettevõtluse edendamiseks noorte spetsialistide liikuvuse 
abil ning informaalse õppimise tunnustamise soodustamiseks. Teatises kuulutatakse välja järgmiste aastate 
algatused, mis hõlmavad nii poliitika kui ka programmitöö elemente. See raamistik hõlmab Euroopa 
ettevõtjate vahetusprogrammi - „ERASMUS noortele ettevõtjatele”. 

13. Teatis noorte tööhõive kohta  
(4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises käsitletakse poliitika tugevdamise viise, et leevendada kriisi mõju noortele. Uuritakse, kuidas 
hõlbustada üleminekut haridussüsteemist tööellu.. Dokumendis vaadeldakse ka võimalusi tagada senisest 
parem seos poliitikaprioriteetide ja ELi fondide, eelkõike Euroopa Sotsiaalfondi vahel. Teatises kuulutatakse 
välja mitmeid uusi algatusi, sealhulgas noorte geograafilise liikuvuse edendamine (EURES) ja ärisektori 
mobiliseerimine noorte töölevärbamiseks, ning lubatakse suurendada otsest toetust uuenduslikele 
projektidele programmide PROGRESS, „Elukestev õpe” ja „Aktiivsed noored” kaudu.  

14. Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava 
(3. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on selgitada välja võimalused, kuidas hallata senisest paremini majanduslikke üleminekuid ja 
suurendada tööhõivet, lihtsustada tööjõu liikuvust ELis ning ühitada struktuurifondidest saadavate 
asjakohaste finantsvahendite abil senisest paremini oskuste ja tööjõu pakkumist nõudlusega, tugevdada 
sotsiaalpartnerite võimekust, edendada koostööd hariduse ja koolituse vallas eesmärgiga parandada 
oskuste taset ning tagada pädevuste omandamine ja nende tunnustamine nii üld-, kutse-, kõrg- kui ka 
täiskasvanuhariduses: Euroopa oskuste, pädevuste ja elukutsete raamistik (ESCO). 

15. Teatis vaesusevastase võitluse 
platvormi kohta  
(4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

 

Eesmärk on teha ettepanekuid vaesusevastase võitluse platvormi kohta ning esitada sotsiaalvaldkonna 
avatud koordinatsiooni meetodi muudatused, et aidata seda ellu rakendada. Teatises vaadeldakse 
sotsiaalvaldkonna arengut ning esitatakse tegevuskava poliitilise pühendumuse ja nähtavuse 
suurendamiseks ning teiste poliitikavaldkondadega positiivse vastastikuse mõju tugevdamiseks. Erilist 
tähelepanu pööratakse aktiivsele kaasamisele ja laste vaesusele.  
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Euroopa kitsaskohtade kõrvaldamine 
16. Ühtse turu taaskäivitamine 
(2. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatis järgneb professor Monti aruandele. Euroopa 2020. aasta strateegia jätkuna analüüsitakse teatises 
kitsaskohti ja esitatakse suund ühtse turu taaskäivitamiseks, et kasutada ära kogu selle potentsiaal.  

17. Määrus, millega reguleeritakse 
tulevase ELi patendi tõlkimise kohustust 
(2. kvartal) 

Seadusandlik Määrus on vajalik selleks, et lahendada ELi patendi tõlkimisega seotud küsimusi, mida ei ole reguleeritud 
ELi patendi määrusega (võttes arvesse, et Lissaboni strateegiaga on ette nähtud konkreetne õiguslik alus 
keele- ja tõlkimisega seotud küsimusi reguleeriva eraldi määruse väljatöötamiseks). Sellel on oluline osa 
ELi patendi reaalsuseks muutmisel.  

18. Valge raamat transpordi tuleviku 
kohta  
(4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Valges raamatus esitatakse transpordi tegevuskava 2020. aastani. Selles määratletakse järgneva kümne 
aasta tegevuse üldraamistik transpordi infrastruktuuri, siseturu õigusaktide, transpordisektori 
süsinikusisalduse vähendamise, liikluskorralduse tehnoloogia ja keskkonnahoidlike sõidukite valdkonnas, 
samuti standardiseerimise, turupõhiste vahendite ja stiimulite kasutamine. Teatises esitatakse 
tegevussuunad, mis on vajalikud ühtse transpordiala loomiseks ja Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamiseks (st eelkõige 3 % SKPst teadus- ja arendustegevusele ning 20/20/20 eesmärgid 
kasvuhoonegaaside heidete, taastuva energia ja energiatõhususe vallas).  

19. Energia infrastruktuuri pakett: 
 teatis energia infrastruktuuri 

arengu kohta 2020.–2030. 
aastate perspektiivis  

 komisjoni talituste töödokument 
energia infrastruktuuri kohta 

 teatis Euroopa põhjapoolsete 
merede tuuleenergiavõrkude 
kava ettevalmistamise kohta  

 aruanne arukate võrkude 
hetkeolukorra kohta  

(4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik ja  
seadusandlik 

Teatises keskendutakse pakkumise ja nõudluse stsenaariumidel põhinevatele investeerimisvajadustele, 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO) kümne aasta kavadele ning infrastruktuuri arendamise 
finantseerimisele ja prioriteetidele. Lisaks sellele vaadeldakse meetmeid, mille eesmärk on mitmekesistada 
gaasi tarneallikaid ja -teid ning rahuldada infrastruktuuri, nt naftatarne või CO2-ga seotud tulevasi vajadusi.  
 
Talituste töödokumendis hinnatakse teises strateegilises energiaülevaates esitatud kuut esmatähtsat 
infrastruktuuriprojekti, sealhulgas Vahemere gaasi- ja elektrivõrkude ühendamise projekti. Teatises 
tuuleenergiavõrkude kohta esitatakse visioon 2020. ja 2030. aastateks ning tehakse kindlaks peamised 
õigusalased probleemid, mis tuleb lahendada selleks, et võimaldada veel enam integreeritud 
võrgulahenduste väljaarendamist tulevikus. Aruandes arukate võrkude kohta esitletakse selle valdkonna 
arengusuundi, mille tulemusel peaks 2011. aastal valmima õigusakti ettepanek.  

Kodanike asetamine Euroopa tegevuse keskmesse ja kodanike Euroopa rajamine 
20. Tegevuskava Stockholmi programmi 
elluviimiseks 
(2. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Tegevuskavas arendatakse edasi Stockholmi programmi, määratledes täpsed võetavad meetmed 
programmi eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava võiks sisaldada järgmist:  
- lühike sissejuhatav teatis, mille eesmärk on anda uuele komisjonile võimalus väljendada oma seisukohti 
programmi kohta, tuues välja oma prioriteedid järgnevaks ametiajaks ja muutes Stockholmi programmi 
senisest veelgi selgemaks poliitiliseks sõnumiks; 
- tabelid ajavahemikuks 2010–2014 kavandatud meetmetega, mis tuleb võtta Stockholmi programmi 
eesmärkide saavutamiseks, kusjuures iga meetme juurde märgitakse selle võtmine tähtaeg ja vastutav(ad) 
osapool(ed). 

 
21. Määruse (EÜ) nr 44/2001 
(kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 
(Brüssel I)) läbivaatamine 
(4. kvartal) 

Seadusandlik Määruse muutmise eesmärgid on järgmised: liikuda tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigi kohtuotsuste 
tunnustamise nõude tühistamise suunas, laiendada määruse reguleerimisala olukordadele, mis hõlmavad 
suhteid kolmandate riikidega, kohandada määruse sätteid uute rahvusvaheliste õigusnormidega 
asjaomases valdkonnas ning parandada osutatud sätete toimimist, kui nende kohaldamisel on esinenud 
probleeme.  
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22. Tööaja direktiivi läbivaatamine 
(4. kvartal) 

Seadusandlik Eesmärk on esitada uued ettepanekud, et viia õigusnormid vastavusse töötajate, ettevõtete, avaliku 
teenistuse ja tarbijate vajadustega 21. sajandil. Ettepanekud põhinevad kaheetapilistel kõnelustel 
sotsiaalpartneritega (aluslepingu alusel) ning eelnevalt avaldatud õigusliku, sotsiaalse ja majandusliku mõju 
hinnangul.  

23. Teatis, milles käsitletakse Euroopa 
lepinguõigust – meetod ühtse 
võrdlusraamistiku vastuvõtmiseks 
(3. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatise eesmärk on käivitada protsess sellise Euroopa lepinguõiguse kujundamiseks, mis on käsitletav 
vabatahtliku 28. režiimina või isegi Euroopa tsiviilseadustikuna. Võttes aluseks töö, mis on tehtud 
lepingulistes küsimustes ühtse tugiraamistikuni jõudmiseks, sätestatakse algatuse raames meetod sellise 
tugiraamistiku vastuvõtuks ja kasutamiseks. Uus režiim lihtsustaks piiriüleseid tehinguid, tagades ühtsed 
tingimused, millest saavad kasu väikeettevõtjad, kes tahavad siseneda uutele turgudele.  

24. Kodakondsust käsitlev aruanne, 
sealhulgas vaba liikumise tõkete analüüs 
ja nende kaotamine 
(4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 25 kutsutakse Euroopa Komisjoni üles koostama iga kolme aasta 
järel aruannet kodanike õiguste rakendamise kohta. Selle alusel saab teha ettepanekuid nende õiguste 
„tugevdamiseks või lisamiseks”. Kodakondsust käsitlevas aruandes teavitatakse ka tõketest, mis kodanikel 
tuleb ületada kaupade ja teenuste hankimisel teiselt poolt piiri, ning selles tehakse ettepanekud tõkete 
kaotamise kohta.  

25. Uus terviklik õigusraamistik 
andmekaitse vallas  
(4. kvartal) 

Seadusandlik ELi 1995. aasta andmekaitsedirektiivi tuleks kohandada tehnoloogiaarenguga ning lisaks tuleks sellega 
tagada andmekaitse kõigis ELi tegevusvaldkondades, nagu on ette nähtud Lissaboni lepingus (artikkel 16) 
ja põhiõiguste hartas.  

Avatud ja turvalise Euroopa kindlustamine 
26. Teatis sisejulgeoleku strateegia kohta 
(4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Sisejulgeoleku strateegia on Stockholmi programmi oluline osa. Stockholmi programmis on kindlaks 
määratud ühised ohud ning ühised vahendid ja poliitikasuunad, mida EL peab rakendama, et võimalikult 
tõhusalt võidelda nende ohtude vastu. Hispaania eesistumise ajal koostati esimene kodanikele suunatud 
dokument. Teatisega tugevdatakse tehtud tööd, tõhustades poliitikat politseikoostöö, piiridele juurdepääsu 
ja kriminaalõiguse alal ühiste ohtude vastu võitlemiseks. Teatises rõhutatakse valdkondi, kus EL saab 
erimeetmete kaudu anda lisaväärtust.  

Pikaajaliste ühiskondlike probleemide lahendamine 
27. Roheline raamat pensionide kohta 
(2. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on välja selgitada probleemid, analüüsida liikmesriikide ja ELi vastutust selles vallas ning koguda 
erinevate sidusrühmade arvamusi. Roheline raamat on laiaulatuslik ning selles käsitletakse väga erinevaid 
poliitikavahendeid, sealhulgas avatud koordinatsiooni meetodi kasutamist pensionide vallas, maksejõuetust 
käsitleva direktiivi artikli 8 analüüsi, direktiivi täiendavate pensioniõiguste kaitse kohta, tööandjapensioni 
kogumisasutuste direktiivi ja seoseid sotsiaalkindlustuse määrusega. Rohelises raamatus vaadeldakse ka 
laiemat mõju, sealhulgas kindlustuse, investeeringute (eraisikute hoiuste) ja (hüpoteegiga tagatud) 
kinnisvaraga seotud küsimusi. 

28. Teatis uue, 2010. aastale järgneva 
ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitika ja 
strateegia kohta  
(4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises määratakse kindlaks kohustused, mida EL peaks kaaluma seoses rahvusvaheliste 
jõupingutustega ja kasvava survega ökosüsteemidele. Strateegias seatakse mitu alameesmärki, mille 
alusel tegutsetakse. Analüüs hõlmab kõiki surve liike (ülekasutus, kliimamuutused, maakasutuse muutus ja 
killustumine, invasiivsed liigid) ja ökosüsteeme (mets, vesi, meri jne). Selleks et mitte lasta silmist eesmärke 
ja tagada nende saavutamine parimal viisil, on rõhk siiski peamistel bioloogilise mitmekesisuse 
komponentidel või survel, mida avaldavad ELi tasandil konkreetsed sektorid (sh põllumajandus ja 
kalandus).  

29. Teatis ELi katastroofidele 
reageerimise suutlikkuse tugevdamise 
kohta (4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatis, milles esitatakse võimalused ELi katastroofidele reageerimise suutlikkuse ja katastroofideks 
valmisoleku tugevdamiseks nii Euroopas kui ka sellest väljaspool, hõlmates kolme peamist teemat: 
kodanikukaitse, humanitaarabi ning senisest suurem tsiviil- ja sõjaline koostöö.  
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Euroopa kaubandusalase tegevuse süvendamine 
30. Teatis Euroopa 2020. aasta 
kaubandusstrateegia kohta 
(3. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse kaubanduspoliitika üldised strateegilised prioriteedid, mida tuleb järgnevatel aastatel 
järgida. Algatus on seotud ka teiste ELi tasandil vastu võetud asjakohaste majandus- ja horisontaalsete 
strateegiatega, eelkõige Euroopa 2020. aasta strateegiaga.  

31. Teatis Euroopa Liidu panuse kohta 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamisse: kaheteistkümnest punktist 
koosnev tegevuskava aastatuhande 
arengueesmärkide toetamiseks  

Muu kui 
seadusandlik 

2010. aasta septembris toimuva ÜRO aastatuhande arengueesmärkide läbivaatamise kõrgetasemelise 
tippkohtumise ettevalmistamiseks hinnatakse edusamme, mis on tehtud aastatuhande kaheksa 
arengueesmärgi saavutamiseks 2015. aastaks, ja töötatakse välja ELi ühisstrateegia, et tagada ELi õiglane 
panus ülejäänud eesmärkide täitmiseks.  

ELi vahendite ja töömeetodite ajakohastamine 
32. Eelarve läbivaatamine 
(3. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Võttes arvesse Euroopa 2020. aasta strateegias määratletud prioriteete, hinnatakse ELi 2007.–2013. aasta 
eelarve põhjalikus läbivaatamises seda, kuidas peegeldaksid ja teenindaksid ELi rahalised vahendid kõige 
tõhusamalt ELi peamisi poliitikaeesmärke, valmistudes selle abil järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetavateks aruteludeks.  

33. Teatis ühise põllumajanduspoliitika 
tuleviku kohta  
(4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises uuritakse ühise põllumajanduspoliitika tulevikuväljavaateid, mis on väga oluline teema avalike 
arutelude jaoks ja konsultatsioonide tagamiseks enne õigusaktide ettepanekute väljatöötamist. Teatis on 
järg eelarve läbivaatamisele ja see ei mõjuta komisjoni 2011. aasta ettepanekuid mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta.  

34. Viies aruanne majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
kohta 
(4. kvartal) 

Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on hinnata enne õigusaktide ettepanekute väljatöötamist edusamme majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse ning ELi prioriteetide integreerimise vallas, fondide, Euroopa 
Investeerimispanga ja teiste finantsvahendite rolli ning ELi ja liikmesriikide teiste poliitikavaldkondade mõju 
edu saavutamisele, sealhulgas ka ühtekuuluvuspoliitika tulevikuvõimalusi. Teatis on järg eelarve 
läbivaatamisele ja see ei mõjuta komisjoni 2011. aasta ettepanekuid mitmeaastase finantsraamistiku kohta.  
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II LISA: võimalike strateegiliste ja prioriteetsete algatuste soovituslik nimekiri* 
 
*Algatused on rühmitatud poliitikavaldkondade lõikes. Iga poliitikavaldkonna all on poolpaksus kirjas märgitud võimalikud strateegilised algatused. Loetletud 
algatused hõlmavad 2010. aastat ja sellele järgnevaid aastaid.1 
 
Pealkiri Algatuse liik Eesmärkide kirjeldus 
Põllumajandus ja maaelu areng 
Õigusaktide ettepanekud, mis 
järgnevad komisjoni teatisele ühise 
põllumajanduspoliitika kohta pärast 
2013. aastat 

Seadusandlik Õiguslik järelmeede komisjoni teatisele ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast 2013. aastat. 

Põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika 
pakett 
 

Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

- Sõnastada uuesti geograafilisi tähiseid käsitlevad õigusaktid. 
- Uurida vabalt valitavate vabatahtlike erimärgete, näiteks „mägipiirkonna põllumajandustoote” 
kehtestamise teostatavust 
- Kaaluda üldiste põhiturustusnormide ja tootmiskohale viitava asjakohase märgistuse kehtestamist 
põllumajandustoodete turustusnormide raames. 
- Põllumajandustoodete kvaliteedi sertifitseerimiskavade suunised 

Nõukogu määruste (EÜ) nr 1290/2005 
(ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise kohta), nr 1234/2007 (ühise 
turukorralduse ühtne määrus), nr 
247/2006 (POSEI) ja teiste määruste 
ühtlustamine 

Seadusandlik Eesmärk on viia komisjoni delegeeritud ja rakendamisvolitused vastavusse Euroopa Liidu toimimise 
lepinguga (ELTL)  

Aruanne ühise põllumajanduspoliitika 
praeguse olukorra hindamisele 
järgnevate piimakvootide kohta (määruse 
(EÜ) nr 1234/2007 artikli 184 lõige 6) 

Muu kui 
seadusandlik 

Vastavalt 2009. aasta novembris korraldatud ühise põllumajanduspoliitika praeguse olukorra hindamise 
järeldustele peab komisjon esitama kaks aruannet piimandussektori kohta, millest üks aruanne tuleb 
esitada enne 2011. ja teine enne 2013. aastat. Aruannetes keskendutakse peamiselt pehme maandumise 
lähenemisviisi rakendamisele, mis on esimese aruande keskseks teemaks.  

Õigusakti ettepanek, mis järgneb 
komisjoni teatisele „Abi parem 
suunamine ebasoodsate looduslike 
tingimustega piirkondade 
põllumajandustootjatele” (vähem 
soodsad piirkonnad) 

Seadusandlik Toetust vähem soodsatele piirkondadele antakse eesmärgiga aidata põllumajandusmaa jätkuva kasutuse 
kaudu kaasa paikkonna säilitamisele ning säästva põllumajandusliku tootmise süsteemide hoidmisele ja 
edendamisele. See on maaelu arengu poliitika oluline osa. 

Piimanduse kõrgetasemelise töörühma 
töö jätkutegevus 

Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

Kõrgetasemeline töörühm saab oma aruande valmis 2010. aasta juunis. Sellele võivad järgneda 
õigusaktide ettepanekud ja muud kui seadusandlikud algatused. 

                                                 
1 (**) esitada mittesiduvate õigusaktide algatused. 
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Eelarve 
Ettepanek uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 

 Eelarveprioriteetide kehtestamine ja uut mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva ettepaneku esitamine. 

Iga kolme aasta järel toimuv 
finantsmääruse ja selle 
rakenduseeskirjade läbivaatamine 

Seadusandlik Finantsmääruse läbivaatamise eesmärk on luua tingimused eelarveassigneeringute (usaldusfondid, 
rahvusvahelised finantseerimisasutused, avaliku ja erasektori partnerlused) senisest paremaks 
võimendamiseks, edendada tulemustele orienteeritud lähenemisviisi toetuste kasutamisel ja suurendada 
aruandekohustust eelarve täitmisel.  

Aruanne institutsioonidevahelise 
kokkuleppe toimimise kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Aruandes esitatakse põhjalik ülevaade kehtiva institutsioonidevahelise kokkuleppe toimimise kohta 
kooskõlas kokkuleppe 1. deklaratsiooniga, millele on vajaduse korral lisatud asjakohased ettepanekud. 

Kliimameetmed 
Teatis „Ilmastiku muutusega 
kohanemise ja sellise muutuse 
leevendamise tähtsustamine ELi 
poliitikas ning rahastamisvahendite 
ilmastikukindluse süvendamine”  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatis sisaldab strateegiat ja konkreetseid meetmeid ilmastiku muutusega kohanemise ja sellise muutuse 
leevendamise tähtsustamiseks teistes ELi poliitikavaldkondades ja rahastamisvahendites. See hõlmab 
eelkõige ilmastikukindluse süvendamist sellistes poliitikavaldkondades nagu põllumajandus ja maaelu 
areng, tööstus ja teenused, energia, transport, teadus ja innovatsioon, tervishoid, veemajandus, merendus 
ja kalandus, ökosüsteemid ja bioloogiline mitmekesisus.  

Teatis ELi heitkoguste 30 %-liseks 
vähendamiseks võetavate konkreetsete 
meetmete analüüsi ja energiamahukate 
tööstusharude olukorra hindamise kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Analüüs meetmete kohta, mis on vajalikud selleks, et vähendada 2020. aastaks heitkoguseid üle 20 %, et 
saavutada 2050. aastaks püstitatud süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise eesmärgid. See hõlmab ka 
energiamahukate, süsinikdioksiidi lekke ohus olevate tööstusharude olukorra hindamist. 

Komisjoni võimalik algatus ületada 20 % 
eesmärk (20 %-lt 30 %-le)  

Seadusandlik Sõltuvalt 2010. aasta analüüsi tulemustest võidakse esitada algatus, millega püütakse saavutada 
heitkoguste rohkem kui 20 %-list vähendamist. 

Teatis 2050. aastaks senisest vähem 
süsihappegaasiheidet tekitava 
majanduseni jõudmise tegevuskava 
kohta, mille eesmärk on määratleda ka 
vajalikud stsenaariumid 2030. aastaks 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises analüüsitakse kuni 2050. aastani püstitatud süsihappegaasiheite vähendamise vahe-eesmärke ja 
vajalikke stsenaariume 2030. aastaks oodatava taseme saavutamiseks, kajastades peamiste heidet 
tekitavate sektorite panust sellesse protsessi.  

Ettepanek vaadata läbi kehtivad 
õigusaktid, et lisada neisse leevendus- ja 
kohanemismeetmed 

Seadusandlik Jätk kohanemist käsitlevale teatisele. Konkreetsed ettepanekud kliimamuutuste leevendus- ja 
kohanemismeetmete integreerimiseks erinevatesse poliitikavaldkondadesse ja programmidesse.  

Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase 
käsitleva määruse läbivaatamise kohta ja 
võimalikud ettepanekud 

Muu kui 
seadusandlik ja 
seadusandlik 

Aruanne fluoritud gaase käsitleva määruse rakendamise hindamiseks. Läbivaatamine on ette nähtud 
määrusega ja sellega kaasneb vajaduse korral õigusakti ettepanek.  

ELi kasvuhoonegaaside 
järelevalveotsuse läbivaatamine  

Seadusandlik Ühtlustada ja täiustada kehtivaid kasvuhoonegaaside järelevalve- ja aruandlusnõudeid  

Konkurents 
Mootorsõidukite tööstuse 
konkurentsipoliitika raamistiku 
läbivaatamine (mootorsõidukite 
grupierandi määrus)  

Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

Komisjon võttis 2009. aasta oktoobris vastu mootorsõidukite sektori suuniste ja grupierandi eelnõu. Nende 
eesmärk on asendada kehtiv grupierandi määrus alates 1. juunist 2010 järelturu osas ja alates 1. juunist 
2013 esmase turu osas. Avalik arutelu eelnõude üle lõppes 2010. aasta veebruaris. 

Teatis lühiajalise 
ekspordikrediidikindlustusega seotud 
riigiabi kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Lühiajalist ekspordikrediidikindlustust käsitleva teatise eesmärk on kaotada konkurentsi moonutamine, mis 
tuleneb riigiabist lühiajalise ekspordikrediidikindlustuse sektoris. Teatises käsitletakse riigiabi lühiajalise 
ekspordikrediidikindlustuse sektoris. Kehtiv teatis kaotab kehtivuse 2010. aasta lõpus, kui seda ei pikendata 
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 või ei vaadata läbi.  
Monopolivastase poliitika läbivaatamine 
seoses horisontaalsete kokkulepetega: 
kahe määruse (teadus- ja 
arendustegevuse valdkonna ning 
spetsialiseerumiskokkulepete) ning 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
101 kohaldamist horisontaalsete 
koostöökokkulepete suhtes käsitlevate 
suuniste läbivaatamine  

Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

Spetsialiseerumis- ning teadus- ja arendustegevuse valdkonna kokkuleppeid käsitlevate kehtivate ja 2010. 
aasta detsembris kehtivuse kaotavate grupierandi määruste; sealhulgas horisontaalseid 
koostöökokkuleppeid käsitlevate suuniste läbivaatamine. Eesmärk on kindlustada konkurentsi tõhus kaitse 
horisontaalsete koostöökokkulepete vallas ja tagada ettevõtjatele õiguskindlus.  

Pärast 2013. aastat kohaldatava ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
seotud keskkonnasuuniste muutmine  
 

Muu kui 
seadusandlik 

Selleks et kehtestada heitkogustega kauplemise süsteemiga seotud abi eeskirjad, tuleb vastu võtta 
keskkonnasuuniste muudatused (käsitledes poliitiliselt tundlikku süsinikdioksiidi lekke küsimust). 

Ettepanek söetööstusele antava riigiabi 
määruse kohta 

Seadusandlik Ettepanek nõukogu määruse kohta, millega lubatakse söetööstusele anda tegevuse lõpetamise abi ja abi 
varasemast tegevusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kehtiv määrus kaotab kehtivuse 2010. aasta 
lõpus.  

Laevaehitusele antava riigiabi raamistiku 
läbivaatamine  
 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Laevaehituse suhtes kohaldatakse riigiabi erieeskirju, eelkõige rangemaid piirkondliku riigiabi eeskirju ja 
turutingimustega kohandatud innovatsiooniabi eeskirju. Ajavahemikul 2007–2008 otsustati pikendada 
laevaehitusele antava riigiabi raamistikku kahe aasta võrra. Uuriti muid valikuvariante ja tööstussektorile 
anti võimalus oma arvamuse avaldamiseks.  
Raamistiku läbivaatamisel vastatakse küsimusele, kas sektoripõhiseid eeskirju on endiselt vaja muuta ja kui 
see on nii, siis kas ja kui suures ulatuses tuleks neid muuta.  

Arengu valdkond 
Euroopa Arengufondi tulevik Seadusandlik Praegune Euroopa Arengufond lõpetab tegevuse 2013. aastal, mille järel võidakse Euroopa Arengufondi 

tegevuse rahastamine liita ELi eelarvega.  
Aastatuhande arengueesmärkide 
kevadpakett (talituste töödokumendid: 
abi tõhusus, aastatuhande 
arengueesmärgid, kaubandusabi, arengu 
rahastamine), millele lisandub 
arengupoliitika sidususe esimene 
tööprogramm, et valmistuda 2010. aasta 
kevadel toimuvaks aastatuhande 
arengueesmärkide läbivaatamise 
tippkohtumiseks  

Muu kui 
seadusandlik 

Pakett sisaldab teatist (punkt 31) koos lisadokumentidega (aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamiseks tehtud edusammud, arengu rahastamine, abi tõhusus, kaubandusabi ja arengupoliitika 
sidususe esimene tööprogramm), samuti eraldi teatisi, milles käsitletakse ELi poliitikaraamistikku 
arenguriikide abistamiseks toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel ja ELi rolli üleilmse tervishoiu 
valdkonnas, ning teatist maksunduse ja arengu kohta (koostöö arenguriikidega hea valitsemistava 
edendamiseks maksuküsimustes).  

Teatis Aafrika-ELi ühisstrateegia kohta  
 

Muu kui 
seadusandlik 

Seoses kolmanda ELi-Aafrika tippkohtumise (Tripolis 2010. aasta novembris) ettevalmistamisega 
analüüsitakse teatises Aafrika-ELi ühisstrateegia elluviimist, hinnatakse strateegia esimese tegevuskava 
(2008–2010) tulemusi ja kitsaskohti, esitatakse vajalikud ettepanekud järgmiseks tegevuskavaks (2011–
2013), vaadeldakse partnerluse poliitilist ja strateegilist mõõdet ning antakse soovitusi selle tõhustamiseks.  

Roheline raamat eelarvetoetuse kohta Muu kui Eelarvetoetuse osakaal meie väliskoostöös (peaaegu pool Euroopa Arengufondi programmidest) nõuab 
avatud arutelu selle vastuolulise teema üle, et soodustada Euroopas kõnealuse meetme suhtes tugeva 
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seadusandlik üksmeele saavutamist. 

Teatis kliimamuutuste ja arengu kohta Muu kui 
seadusandlik 

Algatuses võetakse arvesse Kopenhaageni tippkohtumise tulemusi, toetudes Kopenhaagenis esmalt 
püstitatud eesmärkidele. Selle strateegia oluliseks osaks peaks olema kiire stardi rahastamise elluviimine, 
milleks EL andis lubaduse 2009. aasta detsembris, võttes arvesse, et Kopenhaageni tippkohtumise raames 
tegid ELiga tihedamat koostööd eelkõige kõige vaesemad ja haavatavamad arenguriigid. 

Ettepanek asendada (aeguv) 
ülemeremaade ja -territooriumide 
assotsieerimise otsus 

Seadusandlik Nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsus 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise 
kohta Euroopa Ühendusega kaotab oma kehtivuse 31. detsembril 2013 ja see tuleb asendada. 

Dokumendi „Euroopa konsensus 
arengupoliitikas” läbivaatamine 

Muu kui 
seadusandlik 

Algatus toetub 2010. aasta tippkohtumisel esitatavatele aastatuhande arengueesmärkide läbivaatamise 
tulemustele, millest selgub, kas 2005. aasta Euroopa konsensus arengupoliitikas on vaja läbi vaadata.  

Teatis majanduskasvu ja 
konkurentsivõime suurendamise kohta 
partnerluse kaudu ettevõtetega: 
arengumaade ettevõtlusstrateegia  

Muu kui 
seadusandlik 

Algatus on suunatud majanduskasvu ja töökohtade loomisele arengumaades, mida loodetakse saavutada 
koostöös erasektoriga. See moodustab Euroopa 2020. aasta strateegias esitatud kaasava majanduskasvu 
lähenemisviisi välistegevuse.  

Digitaalne tegevuskava 
Teatis lairiba strateegia kohta Muu kui 

seadusandlik 
Digitaalse tegevuskava üldisel taustal annab ELi lairibastrateegia poliitilise raamistiku tegevusteks, mille 
eesmärk on toetada ELi 100 %-list katmist lairibavõrgustikuga ja suurendada investeeringuid järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse. 

(**) Soovitus järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkude kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Euroopa digitaalse tegevuskava raames on soovituse eesmärk anda suunised liikmesriikide reguleerivatele 
asutustele järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke käsitlevate tulevaste reguleerivate parandusmeetmete 
väljatöötamiseks, et saavutada regulatiivne kooskõla ühtsel turul.  

Raadiospektripoliitika programm Seadusandlik Mitmeaastase raadiospektripoliitika programmi eesmärk on määratleda ELi spektripoliitika strateegilised 
suunad, sealhulgas vajadus spektriressursside järele, et EL saavutaks peamised eesmärgid, nagu kiire 
side arendamine kõigi jaoks.  

Otsus sagedusala 800 MHz kohta Seadusandlik Tehnilise ühtlustamise otsus, millega kehtestatakse miinimumtingimused sagedusala 800 MHz 
kasutajatele, välja arvatud maapealsete ringhäälingusageduste kasutajad.  

Universaalteenuse tulevik ja kasutajate 
õigused  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatis on osa komisjoni poolt Euroopa Parlamendile 2009. aastal esitatud universaalteenuse deklaratsiooni 
järelmeetmest, milles võetakse kokku 2010. aasta esimesel poolel universaalteenuse tulevaste põhimõtete 
üle peetava avaliku arutelu tulemused ja hinnatakse universaalteenuse direktiivi 2002/22/EÜ 
ajakohastamise vajadust. 

E-allkirja direktiiv Seadusandlik Elektroonilise identiteedi ja autentimise raamistik  
E-tervise tegevuskava Muu kui 

seadusandlik 
Tegevuskava (2011–2015), milles määratletakse eesmärgistatud operatiivmeetmed koostalitlusvõimeliste 
elektrooniliste tervisekaartide ja telemeditsiiniteenuste laialdaseks kasutuselevõtuks. 

(**) IT-turbe standardid riigihangetes Muu kui 
seadusandlik 

Nõukogu soovitus toetada riigihangetes IT-turbe standardite vastuvõtmist (st ISO/IEC 15408: 
infotehnoloogia turvalisuse hindamiskriteeriumid). 

Määrus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 
(ENISA) ajakohastamise kohta 

Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 
 

Kehtiv määrus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti loomise kohta kaotab kehtivuse 2012. aasta märtsis. 

Aruanne rändlusteenuste arendamise 
hetkeseisu kohta ELis 

Muu kui 
seadusandlik 

Vastavalt muudetud rändlusteenuse määrusele peab Euroopa Komisjon koostama 30. juuniks 2011 
aruande, milles vaadatakse läbi määruse toimimine ja hinnatakse, kas määruse eesmärgid on saavutatud.  
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Elutähtsa infoinfrastruktuuri kaitse Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse poliitikasuunised rahvusvaheliseks koostööks Interneti vastupidavuse ja stabiilsuse 
vallas.  

Avaliku sektori valduses oleva teabe 
taaskasutamist käsitleva direktiivi 
läbivaatamine 

Seadusandlik Direktiivi läbivaatamine hõlmab direktiivi ulatust, avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise eest 
võetavate tasude piiramist ja sellise põhimõtte selgitamist, mille kohaselt kõik üldkasutatavad materjalid on 
ka taaskasutatavad nii mitteärilistel kui ka ärilistel eesmärkidel.  

(**) Euroopa usaldusmärgid Muu kui 
seadusandlik 

Soovituses tehakse ettepanek luua ELi kaubamärk, mida võiks kasutada üksnes piiriüleste veebiteenuste 
puhul, järgides määruses kirjeldatud nõudeid.  

Majandus- ja rahandusküsimused 
Teatis IMFi ja Maailmapanga juures 
olevate välismajanduse valdkonna 
esinduste kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises käsitletakse praeguseid koordineerimismenetlusi ja tehakse ettepanek kehtestada kolme-etapiline 
lähenemisviis, et suurendada euroala ning IMFi ja Maailmapanga juures oleva ELi esinduse tulemuslikkust 
ja tõhusust. 
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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse kohta anda Euroopa 
Investeerimispangale ELi tagatis, et katta 
ELi välistele projektidele antud laenudest 
ja laenutagatistest tulenevaid kahjumeid  

Seadusandlik EL pakub Euroopa Investeerimispangale (EIB) eelarvetagatist, et katta konkreetse riigi- ja poliitilisi riske, 
mis on seotud väljaspool ELi teostatud laenu- ja tagatistehingutega, millega toetati ELi välispoliitika 
eesmärke (nn EIB välislaenude andmise volitus). Komisjon peab esitama ettepaneku perioodi 2007–2013 
teise poole kohta. Komisjon peaks järgmise ettepaneku koostama järgmiseks finantsraamistikuks (2014–
2020).  

Makromajandusliku finantsabi 
raammäärus 

Seadusandlik Ühtsustada ELi kõnealuse välisabi vahendi otsustusprotsessi, et muuta see senisest kiiremaks ja 
tõhusamaks. Kriisiolukordade kiireloomulisus on tugev argument selleks, et vältida pikki menetlusaegu ja 
viivitusi. Selle asemel, et teha otsus iga juhtumi kohta eraldi, ja selleks et muuta kõnealune vahend senisest 
paremini toimivaks, esitatakse ettepanek raammääruse kohta, mille kohaselt antakse makromajanduslikku 
finantsabi kolmandatele riikidele, kellega Euroopa Liidul on olulised poliitilised, majanduslikud ja ärilised 
sidemed. 

Ettepanek määruse kohta, milles 
käsitletakse Euroopa Liidus kasutatavat 
rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteemi  

Seadusandlik Üldeesmärk on vaadata läbi ESA 95 (määrus (EÜ) nr 2223/96), et viia Euroopa Liidus kasutatav 
rahvamajanduse arvepidamise süsteem kooskõlla uue majanduskeskkonnaga, metoodiliste uuringute 
arenguga ja kasutajate vajadustega. Uus ESA peaks jääma sobivaks metoodiliseks standardiks selliste 
kvaliteetsete rahvamajanduse arvepidamise andmete esitamiseks, mis on vajalikud oluliste ELi 
poliitikasuundade elluviimise toetamiseks. Määruse läbivaatamine annab võimaluse täiustada ka ESA 95 
standardeid ning viia need ELis kooskõlla erinevate sihtotstarvetega. Võimalikult suures ulatuses 
arendatakse välja senisest veelgi integreeritum süsteem. 

2010. aasta lähenemisaruanne  
 

Muu kui 
seadusandlik 

Komisjon ja Euroopa Keskpank koostavad mõlemad vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 
lõikes 1 sätestatud menetlusele lähenemisaruande. Positiivne lähenemishinnang ühele või mitmele 
liikmesriigile võib kaasa tuua euroala laienemise. 

Teatis riigi rahanduse kohta majandus- ja 
rahaliidus 2010. aastal  
 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2010. aastal lahatakse iga-aastase riigi rahanduse 
aruande (PFR) poliitilist mõju ja tõstatatud probleeme. Aruandes vaadatakse läbi ELi liikmesriikide 
eelarvepositsioon ning analüüsitakse ELi eelarvepoliitika ja eelarve järelevalvega seotud aktuaalseid 
küsimusi. 

Haridus, kultuur ja noored 
(**) Komisjoni ettepanek nõukogu 
soovituse kohta, milles käsitletakse 
koolist väljalangevust 

Seadusandlik Koolist väljalangevus on Euroopa 2020. aasta strateegia üks põhiküsimus. Soovituses kirjeldatakse 
liikmesriikide poliitikameetmeid, mida saab võtta probleemi lahendamiseks ja olukorra kiireks 
parandamiseks ELis.  

Ettepanek integreeritud programmi 
„Noorte liikuvus” kohta 
ajavahemikuks 2014–2020 (II etapp) 

Seadusandlik Kooskõlas algatusega „Noorte liikuvus” koondatakse sellesse programmi olemasolevad programmid 
„Elukestev õpe” ja „Aktiivsed noored” ning välismeetmed, et anda ja integreerida nimetatud programmidele 
eraldatud toetust algatuse „Noorte liikuvus” eesmärkide saavutamiseks. 

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse kohta, milles 
käsitletakse Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilist 
innovatsioonikava ja EITi määruse 
muutmist  

Seadusandlik Nagu on ette nähtud EITi määrusega, tehakse strateegilises innovatsioonikavas ettepanekud järgneva 
seitsmeaastase ajavahemiku juhtimise, tegevuse ja ressursside kohta.  

Teatis Lissaboni lepingu sporti 
käsitlevate sätete rakendamise kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse ettepanekud Lissaboni lepingus käsitletud uue spordialase pädevuse rakendamise 
kohta, sealhulgas ettepanek poliitilise koostöö raamistiku loomise kohta.  

Roheline raamat kultuuri- ja 
loomemajanduse potentsiaali 
ärakasutamise kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Rohelises raamatus uuritakse, kuidas parandada raamtingimusi kultuuri- ja loomemajanduse panuse 
suurendamiseks Euroopa loodussäästliku ja teadmistemahuka majanduskasvu saavutamisse.  
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Teatis Euroopa kutsehariduse ja -
koolituse alase koostöö ergutamiseks 
ajavahemikul 2010–2020 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse suunised kutsehariduse ja -koolituse poliitika uuendamise toetamiseks. See on sisend 
2010. aasta lõpus Brügges kavandatud ministrite kohtumiseks.  

Komisjoni teatis Euroopa kino võimaluste 
ja ülesannete kohta digitaalajastul  

Muu kui 
seadusandlik 

Avaliku arutelu tulemuste põhjal analüüsitakse teatises digitaalkino turu hetkeolukorda, määratletakse 
komisjoni poliitika selles vallas (sealhulgas ka riigiabi) ja kirjeldatakse uut toetuskava MEDIA kinode 
digitaliseerimiseks. 

(**) Ettepanek nõukogu soovituse kohta 
õppega seotud liikuvuse edendamiseks 
noorte seas 

Seadusandlik Algatuse „Noorte liikuvus” ühe osana tehakse soovituses ettepanekuid selle kohta, mida liikmesriigid 
peaksid tegema õppega seotud liikuvuse võimaluste parandamiseks ja liikuvuse tõkete kaotamiseks. 

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile Euroopa kultuurivaldkonna 
tegevuskava rakendamise kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises antakse ülevaade Euroopa ja liikmesriikide tasandil alates tegevuskava vastuvõtmisest 2007. 
aastal tehtud edusammudest Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kolme strateegilise eesmärgi 
saavutamiseks. Aruanne on aluseks liikmesriikide aruteludele 2011. aastale järgnevateks aastateks 
kavandatava kultuurivaldkonna töökava üle .  

Teatis uute Euroopa pädevuste algatuse 
kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatise eesmärk on arendada võtmepädevustest lähtuvat lähenemisviisi kutsekoolituses ning kõrg- ja 
täiskasvanuhariduses, toetudes 2006. aasta võtmepädevuste soovitusele, ning hõlmata ka ettepanekut 
Euroopa oskuste passi kasutuselevõtu kohta  

Komisjoni teatis: ettepanek liikuvuse ja 
tööalase konkurentsivõime sihttasemete 
kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Komisjonil on palutud teha ettepanekud uute Euroopa sihttasemete kohta liikuvuse ja tööalase 
konkurentsivõime vallas, mille alusel saaks otsustada, kui hästi valmistavad erinevad haridus- ja 
koolitussüsteemide osad ja tasemed inimesi ette tööturul toimetulekuks.  

(**) Ettepanek nõukogu soovituse kohta, 
milles käsitletakse liikuvusalaseid 
teabeteenuseid loovisikutele ja 
kultuurisektoris töötavatele inimestele 

Seadusandlik Soovitusega kehtestatakse siseriiklike teabeteenuste võrgustike miinimumstandardid ja –teenused 
eesmärgiga anda loovisikutele ja kultuurisektoris töötavatele inimestele liikuvuseks vajalikku täpset, 
ajakohastatud ja kergesti kättesaadavat teavet. 

Komisjoni teatis väikelaste hariduse 
kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatisesse on koondatud olulised uuringute tulemused (nt OECD, UNICEFi jt kaudu) ja esitatud avatud 
koordinatsiooni meetodi alusel teostatavate tööde kava. 

Komisjoni ettepanek nõukogu soovituse 
kohta, milles käsitletakse ametlikku ja 
mitteametlikku õpet  

Seadusandlik Algatuse „Noorte liikuvus” ühe osana esitatakse soovituses poliitikameetmed ametliku ja mitteametliku 
õppe edendamiseks ja senisest parema tunnustamise tagamiseks.  

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsuse kohta, milles 
käsitletakse kultuuri- ja meediavaldkonna 
uusi meetmeid (2014–2020) 

Seadusandlik Ettepanek põhineb kogemustel, mida saadi programmide „Kultuur” (2007–2013) ja MEDIA 2007 raames. 

Nõukogu ja komisjoni 2012. aasta ühise 
eduaruande projekt haridus- ja 
koolitusalase üle-euroopalise koostöö 
strateegilise raamistiku 2009–2011. 
aasta prioriteetide osas tehtud 
edusammude kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Aruanne hariduse ja koolituse avatud koordinatsiooni meetodi rakendamise kohta ajavahemikul 2009–
2011, nagu see on ette nähtud strateegilises raamistikus üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse 
alal, ning järgnevaks ajavahemikuks seatavate prioriteetide ajakohastamise kohta. 

Teatis kõrghariduse ajakohastamise 
kohta  
 

Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on vaadata läbi kehtiv poliitikakava ja esitada selle uued eesmärgid. See võib hõlmata võimalikke 
ettepanekuid kõrgharidusasutuste läbipaistvuse ja hindamissüsteemi kohta.  

Komisjoni teatis: ettepanek keeleoskuse Muu kui Komisjon esitab ettepaneku Euroopa keeleoskuse uute sihttasemete kohta. Ettepanekut tuleb vaadelda 
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uute sihttasemete kohta  seadusandlik hariduse ja koolituse vallas kehtivate näitajate ja sihttasemete taustal ning selle eesmärk on suurendada 
keeleõppe läbipaistvust Euroopas, et tõsta ELi tööjõu keeleoskust, paindlikkust ja liikuvust.  

Tööhõive, sotsiaalküsimused ja kaasatus 
Algatus pensionide kohta Muu kui 

seadusandlik 
2010. aasta rohelise raamatu tulemuste ja võimaliku ELi poliitika edasise analüüsi põhjal võib komisjon 
käivitada konkreetsed algatused teatavates valdkondades või kaaluda sellise senisest ulatuslikuma valge 
raamatu esitamist, milles kirjeldatakse ELi pensionide raamistiku ajakohastamise võimalusi.  

Ettepanek töötajate lähetamist 
käsitleva direktiivi rakendamise kohta  

Seadusandlik Algatuse eesmärk on parandada töötajate lähetamist käsitleva direktiivi rakendamist. Ettepanekus 
selgitatakse liikmesriikide ametiasutuste, ettevõtete ja töötajate juriidilisi kohustusi direktiivi rakendamisel 
ning ettepanekuga tagatakse kõikjal samade eeskirjade kohaldamine. Iga uus õiguslik vahend parandaks 
ettevõtete ja töötajate teavitamist. See täiustaks liikmesriikide ametiasutuste koostööd, tagaks õigusakti 
tõhusa täitmise sanktsioonide ja parandusmeetmete abil ning väldiks kuritarvitusi.  

Õigusakti ettepanek Euroopa 
Sotsiaalfondi kohta  

Seadusandlik Määrus tuleb viia kooskõlla ELi prioriteetidega programmiperioodil 2014–2020.  

Ettepanek parandada töötajate kaitset 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate ohtude vastu  

Seadusandlik Arvestades mõnede sidusrühmade väljendatud muret, on eesmärk säilitada töötajate kaitse kõrge tase, 
eelkõige tervishoiusektoris, kus kaasaegse diagnostika ja sekkuvate meditsiiniprotseduuride jaoks 
kasutatakse magnetresonantstehnoloogiat (MRI).  

Teatis ELi puuetega inimeste strateegia 
(2010–2020) kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Kaotada puuetega inimeste diskrimineerimine puude alusel ning tagada nende põhiõiguste ja –vabaduste 
täielik kaitse.  

Ettepanek muuta mitmeid EÜ 
tööõigusega seotud direktiive 
eesmärgiga hõlmata nende 
reguleerimisalasse meremehed või 
laevad  

Seadusandlik Ettepaneku eesmärk on tagada meremeestele samad tööalased õigused nagu on mandril töötajatel. 
Praegu on meremehed mitmete tööõigusalaste direktiivide reguleerimisalast välja jäetud. Muudatustega, 
mis peaksid käsitlema mitmeid direktiive, hõlmatakse meremehed õigusakti reguleerimisalasse või nähakse 
ette meremeeste erikohtlemine, et tagada neile võrdväärse tasemega kaitse, võttes arvesse kõnealuse 
sektori eritingimusi ja üldist majanduskeskkonda.  

Ettepanek määruse kohta, milles 
käsitletakse Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) 
(2013–2020)  

Seadusandlik 2011. aastal teeb komisjon EGFi vahehindamise, hinnates eelkõige fondi tõhusust ja tulemuste 
jätkusuutlikkust. See annab tugeva aluse, mille põhjal saab teha ettepanekuid EGFi poolt 
kaasrahastatavate meetmete ettevalmistamise parandamiseks ja meetmete liikide kohta ning kaaluda 
meetmete elluviimise täiustamist. 

Ettepanek otsuse kohta, milles 
käsitletakse programmi „Progress” 
(2013–2020)  

Seadusandlik PROGRESS on ELi tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm, mis käivitati 2007. aastal.  

Ettepanekud töö- ja pereelu 
kokkusobitamise kohta 

Seadusandlik Pärast nõukogu kokkulepet vaadata läbi direktiiv 96/34/EÜ lapsehoolduspuhkuse kohta, mis hõlmab ka 
lapsendamispuhkust, ning võttes arvesse direktiivi 92/85/EÜ läbivaatamise üle peetavate läbirääkimiste 
arengut ja tulemusi, võtab komisjon täiendavaid meetmeid töö- ja pereelu kokkusobitamist käsitleva õigus- 
ja poliitikaraamistiku täiustamiseks. 2010. aastal tehti tasuvusuuring võimaliku isapuhkust käsitleva 
algatuse kohta. 

Energia 
Teatis läbivaadatud energiatõhususe 
tegevuskava kohta 
 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises määratakse kindlaks peamised meetmed, mille abil saavutatakse peamiselt ehitus-, kommunaal- 
ja transpordisektori arvelt 2020. aastaks võimalik 20 %-line energia kokkuhoid. Teatisega võivad vajaduse 
korral kaasneda õigusaktide ettepanekud, nt energiateenuste direktiivi võimalik ümber sõnastamine. 
Samaaegselt analüüsitakse ka esimesest energiatõhususe tegevuskavast saadud kogemusi.  

Energia tegevuskava (2011–2020) Muu kui 
seadusandlik 

Koostada terviklik strateegiadokument, milles esitatakse prioriteetsed tegevused aastateks 2011–2020. 
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Vähem CO2-heiteid tekitava 
energiasüsteemi poole liikumise 
tegevuskava 2050. aastani  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises määratakse kindlaks meetmed, mis on vajalikud vähem CO2-heiteid tekitava energiasüsteemi 
saavutamiseks 2050. aastaks. 

Teatis biokütuse säästvuskava 
rakendamise kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises antakse liikmesriikidele ja ettevõtjatele suunised säästvuse kriteeriumide rakendamiseks. 
Teatisega toetatakse ka vabatahtlikke kavasid ning ajakohastatakse säästvuskavaga seotud vaikeväärtusi 
ja lisatakse need säästvuskavadesse. 

Ettepanek energia hulgituru läbipaistvuse 
ja terviklikkuse kohta 

Seadusandlik Ettepanekus käsitletakse Euroopa energiaturu läbipaistvust ja terviklikkust. Sellega kehtestatakse 
asjakohased turueeskirjad ning turgude järelevalve ja kontrolli õiguslik raamistik. Ettepanekuga hõlmatakse 
vähemalt elektri- ja gaasi-, kuid tõenäoliselt ka süsinikuturgu. 

Ettepanek tuumajäätmete direktiivi 
läbivaatamise kohta 

Seadusandlik Ettepanekuga luuakse ühine Euroopa raamistik, mille eesmärk on saavutada ja säilitada kogu ELis 
radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse ohutu käitlemise kõrge tase. See raamistik võiks 
põhineda rahvusvaheliselt tunnustatud ohutuse põhimõtetel ning selles nõutakse liikmesriikidelt vastavate 
riiklike programmide ja nende rakendamise ajakava väljatöötamist.  

Teatis tuumaenergia kohta – 
tuumaenergia näidisprogrammi (PINC) 
ajakohastamine 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises vaadatakse läbi liikmesriikide poliitika, tuumainvesteeringute alaste otsuste ja nõuetega seotud 
olukord. Selles arutatakse võimsusega seotud küsimusi ning tuumaenergia osa süsinikuvaba elektrienergia 
tootmises ja energialiikide kombinatsioonis. 

Vahedokument energia tegevuskava ja 
vähem CO2-heiteid tekitava 
energiasüsteemi poolt liikumise 
tegevuskava (2050. aastani) 
ettevalmistamiseks 

Muu kui 
seadusandlik 

Dokumendiga antakse käsitlemist vajavatele küsimustele raamistik, mis võimaldab komisjonil koostada 
tervikliku energia tegevuskava ja vähem CO2-heiteid tekitava energiasüsteemi poole liikumise tegevuskava 
2011. aastani, võttes aluseks juunis toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused ja sellele järgnevad, 
2010. aasta teisel poolel peetavad arutelud. 

Teatis tuumameditsiini ja radioisotoopide 
kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises käsitletakse ioniseeriva kiirguse meditsiinilist kasutamist ning kehtivaid ELi ja rahvusvahelisi 
õigusakte. Selles vaadeldakse patsientide ja meditsiinipersonali kaitsega seotud küsimusi, mis on 
määratletud Euroopa Aatomienergiaühenduse (EURATOM) kiirguskaitse direktiivides, ning hõlmatakse 
radioisotoopide varustuskindlust. Teatises määratletakse eelkõige erialgatused, et tagada tuumameditsiini 
jaoks oluliste radioisotoopide piisav tootmine.  

Teatis piirkondlike algatuste kohta Muu kui 
seadusandlik 

Teatisega antakse liikmesriikidele, seadusandjatele ja sidusrühmadele suunised piirkondlike algatuste 
kohta. Selles antakse soovitusi senisest suurema edu saavutamiseks piirkondlike algatuste raames, mis on 
vaheastmeks energia siseturu poole liikumisel. Teatises tehakse ettepanekud piirkondlike algatuste 
parimate tavade kohta.  

Õigusakti ettepanek arukaid võrke 
käsitleva õigusraamistiku kohta  

Seadusandlik Õigusraamistikus käsitletakse erinevaid arukate võrkude rajamisega, sealhulgas andmekaitse, 
elektrisõidukite ja võrkudele avatud juurdepääsuga seotud küsimusi. 

Laienemis- ja naabruspoliitika 
Iga-aastane laienemispakett Muu kui 

seadusandlik 
Nõukogu palus komisjonil anda korrapäraselt aru kandidaatriikide ning stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsessis osalevate riikide (SAP) kohta. Komisjoni strateegiadokument võimaldab Euroopa 
Ülemkogul määratleda iga aasta lõpus laienemise peamised strateegilised suunad.  

Komisjoni arvamus Montenegro kohta Muu kui 
seadusandlik 

Hinnang Montenegro valmisoleku kohta täita Kopenhaageni kriteeriume ELi liikmeks saamisel ning 
stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi tingimusi, hinnang Montenegro ELiga ühinemise võimaliku mõju 
kohta asjaomastele ELi poliitikavaldkondadele ning soovitused nõukogule Montenegro ELiga ühinemise 
avaldusele vastamiseks. 

Komisjoni arvamus Albaania kohta Muu kui 
seadusandlik 

Hinnang Albaania valmisoleku kohta täita Kopenhaageni kriteeriume ELi liikmeks saamisel ning 
stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi tingimusi, hinnang Albaania ELiga ühinemise võimaliku mõju 
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kohta asjaomastele ELi poliitikavaldkondadele ning soovitused nõukogule Albaania ELiga ühinemise 
avaldusele vastamiseks. 

Iga-aastane Euroopa naabruspoliitika 
pakett 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatis Euroopa naabruspoliitika kohta, milles kirjeldatakse selles valdkonnas saavutatud edu ja kõiki 
märkimisväärseid poliitilisi või majanduslikke suundi ning millele on lisatud 13 komisjoni talituste 
töödokumenti: 12 aruannet konkreetsete riikide kohta ja 1 sektoriaruanne edusammude kohta tehnilistes 
valdkondades.  

Keskkond 
Kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi lõplik hindamine 

Muu kui 
seadusandlik 

Ajavahemikku 2002–2012 hõlmava kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi lõplik hindamine. 

Vee raamdirektiivi prioriteetsete ainete 
nimistu läbivaatamine  

Seadusandlik Vee raamdirektiivi kohaselt peab komisjon iga nelja aasta järel läbi vaatama prioriteetsete ainete nimistu 
ning järgmise ettepaneku tähtaeg on 2011. aasta jaanuar. Prioriteetsed ained on ained, mis põhjustavad 
ELi tasandil endast ohtu veekeskkonnale või selle kaudu. Need ained kuuluvad ELi strateegiasse, mille 
alusel võideldakse keemilise reostuse vastu ELi vetes.  

Tegevuskava ressursitõhusa ja vähem 
CO2-heiteid tekitava Euroopa 
saavutamiseks 2020. aastaks 

Muu kui 
seadusandlik 

Tegevuskavas määratletakse ühtne poliitika- ja meetmete raamistik erinevates poliitikavaldkondades, mis 
on vajalik selleks, et liikuda ressursitõhusa, vähem CO2-heiteid tekitava ning materiaalseid ja loodusvarasid 
tõhusalt kasutava majanduse poole. Eesmärk on suurendada ressursside tootlikkust, kaotada 
majanduskasvu ning ressursside ja energia tarbimise vaheline seos, suurendada konkurentsivõimet ja 
edendada energiajulgeolekut ning saavutada ELi energiaallikate sõltumatus 2020. aastaks. 

Direktiiv ehitiste veesäästlikkuse kohta Seadusandlik Ehitiste veesäästlikkuse küsimustega tegelemine tuleneb veepuuduse ja põua probleemi käsitleva teatise 
rakendamisest. ELi potentsiaal vee säästmiseks on hinnanguliselt 40 %. Avaliku ja erasektori hoonete vee 
säästmise edendamiseks võiks ette näha siduvad eeskirjad.  

Tervise- ja tarbijaküsimused 
ELi taimetervise strateegia   Eesmärk on ajakohastada kehtivat taimetervise korraldust, asetades süsteemi põhirõhu 

ennetustegevusele.  
Roheline raamat alternatiivsete 
vaidluste lahendamise mehhanismide 
kasutamise kohta ELis 

Muu kui 
seadusandlik 

Alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide edendamine suurendab tarbijate usaldust piiriülese 
ostmise vastu ja parandab siseturu toimimist. Algatus on seotud valge raamatuga kollektiivsete 
õiguskaitsevahendite kohta. 

(**)Nõukogu soovitus pandeemiliseks 
gripiks valmisoleku ja sellele 
reageerimise kavandamise kohta ELis 

 Algatusega toetatakse Euroopa tervishoiusüsteemi tulemuslikkust ja tõhusust ning aidatakse koordineerida 
liikmesriikide reageerimist inimeste hulgas levivale pandeemiale. Seega aitab see vähendada pandeemia 
mõju ühiskonnale, suurendada stabiilsust ja vältida tarbetut kahju majandusele.  

Teatis pandeemiaks valmisoleku kohta 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Algatusega toetatakse Euroopa tervishoiusüsteemi tulemuslikkust ja tõhusust ning aidatakse koordineerida 
liikmesriikide reageerimist inimeste hulgas levivale pandeemiale. Seega aitab see vähendada pandeemia 
mõju ühiskonnale, suurendada stabiilsust ja vältida tarbetut kahju majandusele.  

(**) Komisjoni soovitus tarbijakaebuste 
liigitamise ja nendest teatamise 
ühtlustatud metoodika kohta ELis 

 Arendada üle-euroopalist lähenemisviisi tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ja nendest teatamise 
ühtlustatud metoodika kasutamiseks. Eesmärk on koguda ELi tasandil võrreldavaid andmeid, mida saaks 
kasutada poliitikaotsuste tegemiseks.  

Tarbijaturu tulemustabel – panna turg 
tarbijate heaks tööle 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Tulemustabel annab võimaluse teha korrapärast järelevalvet, et teha kindlaks, millised turud toimivad 
tarbijate majanduslikust ja sotsiaalsest seisukohast halvasti, ning mille puhul võiks sekkumine olla vajalik. 
Tulemustabelis tuuakse välja problemaatilised turud nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Turu-uuringutega 
tehakse üksikasjalikult kindlaks probleemid ja võimalikud lahendused. Tõenditel põhineva lähenemisviisina 
saab tulemustabel aidata oluliselt kaasa arukale reguleerimisele.  

Ettepanek sõlmida USAga koostööleping Seadusandlik Eesmärk on luua USAga tarbijakaitse vallas õigusraamistik rahvusvaheliste õigusaktide jõustamiseks, et 
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tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise 
vallas  
 

suurendada ELi tarbijate kaitset kogu maailmas.  

Nõukogu määrus, millega vaadatakse 
läbi seemnete ja paljundusmaterjali 
turustamist käsitlevad õigusaktid  

Seadusandlik Peamine eesmärk on asendada parema õigusloome kontekstis 12 seemneid ja paljundusmaterjali 
käsitlevat direktiivi, et tagada seemnete ja paljundusmaterjali identsus ja kvaliteet ning kindlustada siseturu 
toimimine selles vallas.  

Loomatervishoidu käsitlevad õigusaktid 
 

Seadusandlik Uute loomatervishoidu käsitlevate õigusaktide eesmärk on kehtestada ELis loomatervishoiu vallas senisest 
selgem õiguslik struktuur. 

Uus geneetiliselt muundatud organismide 
kasvatamise poliitika 

 Pärast poliitiliste suuniste esitamist tutvustab komisjon juuni lõpus konkreetset algatust, millega antakse 
liikmesriikidele vabadus otsustada geneetiliselt muundatud organismide kasvatamise üle oma territooriumil.  

Aruanne loomade vedu käsitleva 
määruse rakendamise kohta 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal) 
artiklis 32 on sätestatud, et komisjon esitab parlamendile ja nõukogule aruande määruse mõju kohta 
loomade heaolule ja elusloomade kaubavoogudele. Vajaduse korral võiksid aruandega kaasneda ka 
asjakohased õigusaktide ettepanekud.  
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Aruanne Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule loomade kloonimise kohta  
 

Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on esitada sidus lähenemisviis innovatiivsete tehnoloogiate (kloonimise, nanotehnoloogia, 
geneetiliselt muundatud loomade) kasutamise kohta toidusektoris. Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatava aruande koostamise raames peab komisjon ulatuslikke arutelusid sidusrühmadega.  

Meditsiiniseadmeid käsitleva direktiivi või 
määruse läbivaatamine 

Seadusandlik Eesmärk on lihtsustada ja tugevdada eeskirju, et tagada tervisekaitse kõrge tase ning samal ajal siseturu 
tõrgeteta toimimine.  

Kliinilisi uuringuid käsitleva direktiivi 
läbivaatamine 

Seadusandlik Eesmärk on muuta kliinilisi uuringuid käsitlevat direktiivi, et lahendada tuvastatud puudused.  

Tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja 
müüki käsitleva direktiivi 2001/37/EÜ 
läbivaatamine 

Seadusandlik Tubakatooteid käsitlevates õigusnormides on toimunud oluline areng, millest on tingitud direktiivi 
ajakohastamise vajadus. Direktiivi muudatustega tuleks hõlmata senisest enam noori ja haavatavaid 
ühiskonnarühmi.  

Teatis teise ELi loomade kaitset ja 
heaolu käsitleva strateegia (2011–2015) 
kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Algatuse eesmärk on koondada ELi selle valdkonna tulevased poliitikasuunad strateegiadokumenti, et 
tagada tulevaste meetmete integreeritus ning arusaadavus nii ELis kui ka väljaspool seda. Strateegia 
vastab sidusrühmade ja Euroopa Parlamendi nõudele arendada edasi ELi loomade heaolu poliitikat, võttes 
nõuetekohaselt arvesse selle kogukulu ja mõju sektori konkurentsivõimele.  

Kogu toiduahelas teostatavaid ametlikke 
kontrolle käsitleva määruse (EÜ) nr 
882/2004 läbivaatamine 

 

Seadusandlik Määrus vaadatakse läbi ametlike kontrollide rahastamiseeskirjade (kontrollitasud) osas. Nende 
eeskirjadega ei ole suudetud saavutada õigusakti peamist eesmärki, st et liikmesriikidel oleksid piisavad 
rahalised vahendid vajalike ametlike kontrollide tõhusaks teostamiseks ning et väheseid kontrollideks 
ettenähtud riiklikke vahendeid eraldataks ja kasutataks võimalikult tõhusalt.  

Üldise tooteohutuse direktiivi 
läbivaatamine 
 

Seadusandlik Korduvad tooteohutusega seotud hoiatused näitavad vajadust süsteemi järele, mis toimiks kogu ELis 
senisest kiiremini, tõhusamalt ja järjepidevamalt ning mis oleks ka piisavalt paindlik reageerimiseks 
üleilmastumisest tulenevatele probleemidele.  

Ettepanek sõlmida USAga koostööleping 
tarbekaupade ohutuse vallas  

Seadusandlik Eesmärk on parandada teabevahetust ohtlike toodete, kahjude ja nii ELi liikmesriikide kui ka USA poolt 
võetud parandusmeetmete vallas. See võimaldab ELil senisest paremini suunata turu- (või impordi-) 
järelevalvet ja täitmismeetmeid, suurendades selle kaudu tarbekaupade ohutust.  

Veterinaarravimeid käsitleva direktiivi 
läbivaatamine 

Seadusandlik Eesmärk on parandada tarbijaohutust ja loomade tervisekaitset ning veterinaarvaldkonna 
konkurentsivõimet. 

Ettepanek muuta tarbijakaitsealase 
koostöö määrust (EÜ) nr 2006/2004  

Seadusandlik Pärast aruande esitamist 2011. aastal määruse rakendamise kohta kaalutakse määruse läbivaatamist selle 
puuduste kõrvaldamiseks.  

Siseküsimused 
Õigusakti ettepanek riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemi loomise 
kohta  

Seadusandlik Määrata kindlaks süsteemi eesmärk, ülesanded ja vastutus ning kehtestada ELi välispiiri ületavate 
kolmandate riikide kodanike riiki sisenemist ja riigist lahkumist käsitlevate andmete registreerimise, 
säilitamise ja kasutamise tingimused ja kord. 

Õigusakti ettepanek registreeritud 
reisija programmi loomiseks 

Seadusandlik Määrata kindlaks süsteemi eesmärk, ülesanded ja vastutus ning kehtestada ELi välispiiri ületavate 
kolmandate riikide kodanike riiki sisenemist ja riigist lahkumist käsitlevate andmete registreerimise, 
säilitamise ja kasutamise tingimused ja kord. 

Ettepanek direktiivi kohta, milles 
käsitletakse kolmandate riikide kodanike 
riiki lubamise tingimusi ettevõttesisese 
üleviimise korral 

Seadusandlik Kavaga sätestatakse 2005. aasta seadusliku rände poliitikakava osana ettevõttesiseselt üleviidud töötajate 
ELi sisenemist, seal ajutist viibimist ja elamist reguleerivad ühtsed menetlused. Kehtestatakse 
ettevõttesiseselt üleviidud töötajate riiki lubamise läbipaistev ja lihtsustatud menetlus.  
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Ettepanek direktiivi kohta, milles 
käsitletakse kolmandatest riikidest 
pärinevatest kodanikest hooajatöötajate 
riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi  

Seadusandlik Ettepaneku eesmärk on kehtestada kolmandatest riikidest pärinevatele hooajatöötajatele riiki sisenemise ja 
seal elamise ühtsed tingimused, mis on 2005. aasta seadusliku rände poliitikakavas esitatud ulatusliku 
meetmete paketi osaks. Erieesmärk on tagada eriti haavatavatele, kolmandate riikide kodanikest töötajatele 
kindel õiguslik staatus ja tugevdada nende ekspluateerimisvastast kaitset. Teine eesmärk on seotud 
korduvrände poliitika väljaarendamisega.  

Teatis saatjata alaealiste rändajate 
tegevuskava kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on esitada lahendused probleemidele, mis tekivad seoses olulise hulga saatjata alaealiste isikute 
saabumisega ELi territooriumile. Tegevuskavasse koondatakse ja selles täiendatakse asjaomaseid 
õiguslikke ja finantsmeetmeid ning tugevdatakse päritoluriikidega tehtava koostöö vorme. 

Aruanne sisserände- ja 
varjupaigaküsimuste kohta (Euroopa 
pakti ja alates 2011. aastast kehtiva 
Stockholmi programmi rakendamine) 

Muu kui 
seadusandlik 

Aruanne tuleneb Euroopa sisserände- ja varjupaigapaktist. See annab panuse iga-aastasesse Euroopa 
Ülemkogu arutellu ning põhineb liikmesriikide antud sisendil. Aruandele lisatakse soovituste ettepanekud 
pakti rakendamise kohta.  

Õigusakti ettepanek infosüsteemide 
vastu suunatud rünnete kohta  

Seadusandlik Digitaalse tegevuskava ühe osana on ettepaneku eesmärk tagada infosüsteemide vastu suunatud 
kuritegelike rünnete vastase kaitse kõrge tase. Ettepanekuga tuleks ajakohastada kaitse praegust taset 
(raamotsus 2005/222/JSK), võttes arvesse uusi arengusuundi.  

Roheline raamat perekonna 
taasühinemise õiguse kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Nõukogu direktiivi 2003/86/EÜ (perekonna taasühinemise õiguse kohta) rakendusaruande jätkuna käivitab 
komisjon rohelise raamatu vormis senisest ulatuslikuma arutelu, milles käsitletakse kolmandate riikide 
kodanike suhtes kohaldatava perekonna taasühinemise korra tulevikku. 

Teatis kolmandatele riikidele edastatava 
broneeringuinfo (PNR) suhtes võetava 
üldise lähenemisviisi kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatis üldpoliitika kirjeldamiseks seoses ELi ühtse lähenemisviisiga broneeringuinfo õiguskaitse eesmärgil 
kasutamise suhtes ja seoses kolmandate riikidega sõlmitavate broneeringuinfo alaste lepingutega. 
Teatisega võib kaasneda ka õigusakti ettepanek ELi broneeringuinfo kohta.  

Õigusakti ettepanek lõhkeainete 
lähteainete kohta  

Seadusandlik Aidata kaasa terrorismi ennetamisele ja suurendada Euroopa kodanike julgeolekut meetmete abil, millega 
vähendatakse selliste kemikaalide kuritarvitamise ohtu, mida saab kasutada lõhkeainete lähteainetena 
kuritegelikel eesmärkidel, sealhulgas terrorismiaktide toimepanekuks. See hõlmab ka teatavate ainete (mis 
ületavad teatavat kontsentratsioonimäära) müügi piiramist ja kohustust registreerida ostjate isikuandmed.  

Teatis ELi-sisese solidaarsuse 
suurendamise kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Luua ühtne ja ulatuslik raamistik varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajatega seotud vastutuse 
parema jagamise kohta kogu ELis.  

Ettepanek varade tagasinõudmisega 
seotud uue õigusraamistiku kohta  

Seadusandlik Ettepanek uue õigusraamistiku kohta, mille eesmärk on suurendada ELis kriminaaltulu konfiskeerimist ja 
sissenõudmist. 

Õigusakti ettepanek intellektuaalomandi 
õiguse järgimise tagamiseks vajalike 
karistusmeetmete kohta (millega 
asendatakse komisjoni 2006. aasta 
ettepanek) 

Seadusandlik Komisjoni 2006. aasta ettepaneku muudatus, millega võetakse liikmesriikides kasutusele ulatuslikud 
karistusmeetmed (karistuste ühtne määratlus, määrad ja liigid) ning määratletakse intellektuaalomandi 
õiguse rikkumine kriminaalkuriteona. 

Teatis ELi integratsioonikava, sealhulgas 
koordineerimismehhanismi arendamise 
kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatisega tuleks käivitada ühise integratsioonikava teine etapp mille eesmärk on täiustada 
integratsioonipoliitika koordineerimise olemasolevaid ja arendada välja uusi vahendeid, sealhulgas Euroopa 
integratsioonimudeleid.  

Ettepanek andmete säilitamist käsitleva 
direktiivi 2006/24/EÜ läbivaatamise kohta 

Seadusandlik Pärast kehtiva, andmete säilitamist käsitleva direktiivi hindamist ja liikmesriikide konstitutsioonikohtute 
hiljutisi otsuseid on direktiivi läbivaatamise eesmärk võtta andmete säilitamise kohustustes senisest 
paremini arvesse õiguskaitse alaseid vajadusi, isikuandmete kaitset (õigust eraelu puutumatusele) ja mõju 
siseturu toimimisele (moonutused). 

Teatis ulatusliku korruptsioonivastase 
poliitika kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatis ulatusliku korruptsioonivastase poliitika kohta, mis hõlmab hindamismehhanismi kehtestamist ning 
Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühendusega (GRECO) sel eesmärgil tehtava koostöö viise. 
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Õigusakti ettepanek Schengeni 
piirieeskirjade muutmiseks 

Seadusandlik Schengeni piirieeskirjade muutmine, et võtta arvesse 1) tehnilisi kohandusi ja 2) tehnilisi muudatusi, mis 
tulenevad ettepanekutest riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning/või registreeritud reisija 
programmi kohta. 

Teatis ELi elektroonilise 
reisivolitussüsteemi võimaliku 
kasutuselevõtu kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Mõned kolmandad riigid on võtnud kasutusele elektroonilise reisivolitussüsteemi (ESTA), st tavalisest 
viisamenetlusest lihtsama süsteemi, mille alusel saavad nende riikide positiivses nimekirjas olevad kolmandate riikide 
kodanikud taotleda reisiluba pärast julgeolekukontrolli läbimist. Tuleks analüüsida, kas EL peaks oma integreeritud 
piirihaldust arvestades sellise süsteemi oma kehtiva viisapoliitika täienduseks kasutusele võtma. 

Ettepanek muuta 13. detsembri 2004. 
aasta direktiivi 2004/114/EÜ kolmandate 
riikide kodanike riiki lubamise kohta 
õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata 
praktika või vabatahtliku teenistuse 
eesmärgil 

Seadusandlik Kehtivate direktiivide muutmine, et võtta arvesse kehtiva direktiivi kohaldamisel tuvastatud puudusi, ja 
direktiivi reguleerimisala võimalik laiendamine, et see hõlmaks tasustatud praktikante ja au pair'e.  

Teatis inimkaubanduse vastu võitlemise 
uue ühtse strateegia ning ohvrite kaitse 
ja abistamise meetmete kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Sõnastada terviklik poliitikaraamistik, mille kaudu saab EL jätkata inimkaubanduse ennetamist ja 
vähendamist, esitada senisest rohkem süüdistusi inimkaubanduses osalevatele kurjategijatele ning kaitsta 
ja abistada senisest paremini inimkaubanduse ohvreid.  

Ettepanek muuta direktiivi 2003/86/EÜ 
perekonna taasühinemise õiguse kohta 

Seadusandlik 2010. aasta rohelise raamatu jätk. 

Ettepanek Europoli käsitleva määruse 
kohta 

Seadusandlik Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 88. 

ELi sisserände-eeskiri   Koondada kõik sisserändealased õigusaktid alates seaduslikust rändest, nagu see on ette nähtud 
Stockholmi programmis.. 

Humanitaarabi ja kriisile reageerimine 
Määrus Euroopa vabatahtliku 
humanitaarabikorpuse loomise kohta 

Seadusandlik Eesmärk on luua raamistik Euroopa vabatahtlike ühispanuse andmiseks kolmandates riikides toimuvatele 
humanitaarabi operatsioonidele. Tõenäoliselt keskendutakse reguleerimisalas humanitaarabile ja 
kodanikukaitsele. 

Teatis toiduvarustuskindluse 
parandamiseks antava humanitaarabi 
kohta 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatise eesmärkideks on i) maksimeerida operatsioonide tõhusus ja tulemuslikkus, ii) parandada 
koordineerimist ja poliitika sidusust ning iii) teavitada sidusrühmi eesmärkidest, prioriteetidest ja 
soovitavatest standarditest.  

Teatis Euroopa vabatahtliku 
humanitaarabikorpuse kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatise peamine eesmärk on anda ülevaade vabatahtliku töö hetkeolukorrast Euroopas. Sel eesmärgil 
analüüsitakse erinevaid kavasid (nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil) ning esitatakse ülevaade, kuidas 
võiks Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpuse neid täiendada. 

Õigusakti ettepanekud kodanikukaitse 
mehhanismi ja kodanikukaitse 
rahastamisvahendi uuendamiseks  

Seadusandlik 2010. aastal tehtud kodanikukaitse poliitika analüüsi käigus hinnati kodanikukaitse rahastamisvahendi ja 
mehhanismi kaudu antava toetuse tõhusust ning mehhanismi tugevdamise vajadust. Kehtiv otsus 
kodanikukaitse rahastamisvahendi kohta kaotab kehtivuse 2013. aastal ja seda tuleb uuendada.  

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse kohta, millega luuakse 
humanitaarabi rahastamisvahend 

Seadusandlik Nõukogu määrust (EÜ) nr 1257/96 ei ole pärast vastuvõtmist 1996. aastal kunagi sisuliselt muudetud. 
Ettepaneku üks peamine eesmärk peaks olema õigusakti vastavusse viimine arenguga, mis toimub seoses 
Euroopa konsensusega humanitaarabi valdkonnas. 

Tööstus ja ettevõtlus 
Teatis keskkonnasäästlike sõidukite 
kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse terviklik strateegia keskkonnahoidlike ja energiatõhusate sõidukite kohta, mille abil on 
võimalik kasutada ära kogu maanteetranspordi potentsiaal CO2-heite vähendamiseks (2020. aasta 
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perspektiivis) 
Teatis Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” vahekokkuvõtte 
kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Pärast kaheaastast rakendusperioodi on vaja hinnata liikmesriikides ja komisjoni poolt tehtud edusamme 
ning kaaluda võimalike uute kavandatud meetmete võtmist, võttes arvesse majanduslikku ja ühiskondlikku 
arengut ning tulevikuülesandeid.  

Õigusakti ettepanek Galileo avalikele 
reguleeritud teenustele juurdepääsu 
kohta 
 

Seadusandlik Määratleda avalike reguleeritud teenuste kasutamise tingimused tõhusa haldamise kaudu eesmärgiga 
säilitada selliste teenuste töökindlus;  
- luua vajalikud sidemed otsustamise infrastruktuuri (nõukogu, liikmesriigid, komisjon) ja avalike 
reguleeritud teenuste tehnilise infrastruktuuri (järelevalveasutus, kontsessiooni valdaja, kasutajad) vahel; 
- kehtestada vajalikul hetkel tehnilised ja otsustusmehhanismid, et avalikke reguleeritud teenuseid saaks 
kasutada alates Galileo töölerakendumisest.  

Teatis ülemaailmse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) 
rakenduste tegevuskava kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Kehtestada strateegia, et tagada Galileo äriteenuste jaoks vajalike kaupade senisest parem 
väljaarendamine.  

Teatis Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide kohta 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Ülevaates keskendutakse programmide EGNOS ja Galileo täieliku rakendamisega seotud kuludele ja 
riskidele. Arvestades tõenäolisi täiendavaid rahastamisvajadusi käesoleva finantsperspektiivi ajal, et 
rakendada programme täiel määral, on see eriti kiireloomuline ja tundlik teema. Lisaks vahehinnangule 
tuleb esitada soovitused programmide EGNOS ja Galileo haldamise kohta pärast 2013. aastat ning 
finantsplaneerimisega seotud asjaolud. 

Teatis senisest integreerituma Euroopa 
standardimissüsteemi kohta 
 IKT standardimist käsitleva direktiivi 

98/34/EÜ ja otsuse 87/95/EMÜ 
läbivaatamine  

 Euroopa standardimise rahastamist 
käsitleva otsuse 1673/2006 

läbivaatamine 

Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

Olles seotud innovatsioonipaketiga, esitatakse teatises tegevuskava, mille eesmärk on tagada senisest 
integreeritum Euroopa standardimissüsteem, tõhusam ja tulemuslikum standardite kehtestamine, parem 
juurdepääs standardimisele (eelkõige innovatiivsete ja kiire arenguga ettevõtete jaoks), ELi tugevam roll 
standardite kehtestamisel rahvusvahelisel tasandil ning jätkusuutlikum rahastamissüsteem standardite 
väljatöötamiseks.  
 

Teatis ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta keskendutakse sellele, et taastada Euroopa kodanike 
usaldus ettevõtete vastu. Teatises käsitletakse küsimust, kuidas avalikustavad ettevõtted keskkonna-, 
sotsiaalset ja juhtimisalast teavet. Teine esilekerkinud küsimus on seotud ettevõtete õiguste ja 
inimõigustega, võttes seejuures arvesse ÜRO viimaseid arengusuundi. Kolmandaks toetatakse ja 
kujundatakse teatises erinevaid rahvusvahelisi ettevõtete sotsiaalse vastutuse meetmeid, näiteks ÜRO 
algatust Global Compact, OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele ja ISO sotsiaalse vastutuse 
standardi projekti. 

Teatis toorme kohta  Muu kui 
seadusandlik 

Teatises tuuakse välja toormele juurdepääsuga seotud peamised probleemid ning toorme oluline roll 
kriisijärgses maailmas, et tagada ELi majanduse säästev areng pikas perspektiivis ja seega selle panus ELi 
2020. aasta strateegiasse. 2008. aasta teatise läbivaatamine hõlmab strateegilisi võtmeküsimusi, näiteks 
kriitilise toorme mõistet, kolmandate riikide kehtestatud ekspordipiirangute vastaseid poliitikameetmeid, 
küsimust toorme mõõtme senisest parema integreerimise kohta ELi arengupoliitikasse ning meetmeid 
uurimistöö ja asendustoodete edendamiseks ELis. 

Teatis Euroopa Liidu kaasamise kohta 
kosmosevaldkonda 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises määratakse kindlaks tulevase kosmose raamprogrammi prioriteedid ja peamised tegevussuunad, 
mida tuleb rakendada järgmise finantsperspektiivi ajal. Programm on mõeldud peamiste poliitikaülesannete 
lahendamiseks ning see põhineb programmide GALILEO ja GMES raames ning seitsmenda 
raamprogrammi kosmose valdkonnas tehtud edusammudele.  
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Teatis ELi ehitussektori jätkusuutliku 
konkurentsivõime kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises keskendutakse neljale strateegilisele eesmärgile, et suurendada sektori konkurentsivõimet: a) 
sektori ühtne kvaliteedipoliitika, b) täiustatud õiguskeskkond, eelkõige riigihangete, konkurentsi, 
registreerimis- ja kvalifitseerimissüsteemide, tervise ja ohutuse ning makseviivituste vallas, c) hariduse ja 
koolituse senisest parem pakkumine ning d) teadusuuringute, innovatsiooni ja teadmiste rakendamise 
tugevdamine. Teatises käsitletakse ka sektori rolli kliimamuutuste vastases võitluses.  

Teatis ELi uuendatud turismipoliitika 
raamistiku kohta 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse võimalikud tegevusvaldkonnad ELi, liikmesriikide ja piirkondlikul tasandil, samuti 
turismisektori ja teiste sidusrühmade tegevusvaldkonnad ning antakse ülevaade kõige sobivamatest 
rahastamisvahenditest, mida saab kasutada tegevuse koordineerimiseks.  

Direktiivi (mis käsitleb inimtervishoius 
kasutatavate ravimite hinnakujundust 
reguleerivate meetmete läbipaistvust ja 
nende hõlmamist siseriiklike 
tervisekindlustussüsteemidega) 
läbivaatamine  

Seadusandlik Kavandatava läbivaatamise käigus uuritakse direktiiviga kehtestatud nõuete kohaldamise viise, et 
parandada ravimite siseturu toimimist, võttes arvesse liikmesriikide hinnakujundus- ja hüvitamispoliitika 
arengut.  

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsuse kohta, millega 
kehtestatakse konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm (2014–
2020)  

Seadusandlik Programmi peamine poliitikaeesmärk on konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu suurendamine. 
Teatises käsitletakse eelkõige järgmisi eesmärke: kohandada tööstust senisest kiiremini 
struktuurimuutustega, edendada kogu ELis keskkonda, mis soodustab algatusvõimet ning ettevõtete, 
eelkõige VKEde arengut ja nende koostööd, ning kasutada ära innovatsiooni- (sealhulgas 
ökoinnovatsiooni), teadus- ja tehnoloogilise arengu tööstuslikku potentsiaali senisest paremini. 

Ettepanek määruse kohta, millega 
luuakse ülemaailmne keskkonna- ja 
turvaseire (GMES) programm 

Seadusandlik ELi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku taustal käsitletakse ettepanekus eelkõige GMESi teenuse ja 
infrastruktuuri osade programmilisi ja rahalisi aspekte. Ettepanekuga kehtestatakse ka määruse 
rakendamise õigus- ja reguleeriv raamistik, sealhulgas omandiõigus ja andmepoliitika ning GMESi 
haldamine ja rahvusvahelise koostöö aspektid.  

Määrus Euroopa kosmoseprogrammi 
loomise kohta  
 

Seadusandlik Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 189 antakse ELile pädevus luua Euroopa kosmoseprogramm. 
Kosmoseprogrammi konkreetne eesmärk on toetada Euroopa kosmosepoliitika rakendamist selliselt, et see 
täiendaks Euroopa Kosmoseagentuuri ja liikmesriikide kosmoseagentuuride tegevust. Programm toetub 
programmide GALILEO ja GMES raames ning seitsmenda raamprogrammi kosmose valdkonnas tehtud 
edusammudele. 

Ettepanek Euroopa ülemaailmse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi 
programmide haldamise ja rahastamise 
kohta  
 

Seadusandlik 2013. aastale järgnevaks perioodiks tuleb välja töötada uus programmimäärus, mis hõlmab haldamise ja 
rahastamisega seotud küsimusi. Selles käsitletakse ka agentuuri ülesandeid.  

Teatis nanomaterjale käsitlevate 
õigusaktide ajakohastamise kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises kajastatakse nanomaterjalidega seotud regulatiivseid aspekte käsitlevas 2008. aasta teatises 
võetud kohustust teavitada ELi institutsioone nanomaterjalidega seotud õigusraamistiku ja selle 
rakendamise arengust.  

Ettepanek tugevdada toetust ELi 
VKEdele ELi välistel turgudel 
tegutsemiseks  

Muu kui 
seadusandlik 

Ettepanek edendada ELi ettevõtete, eelkõige VKEde toetamist ELi välistel turgudel tegutsemiseks. 
Rõhutatakse vajadust täiendada olemasolevaid teenuseid ja ausat konkurentsi. 



 

ET 23   ET 

Siseturg ja teenused 
Valge raamat ühtse turu 
taaskäivitamise kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Dokumendis esitatakse konkreetsed algatused ja meetmed, mis on vajalikud ühtse turu taaskäivitamiseks 
(2012. aastal tähistatavaks aastapäevaks ). 

Seadusandlik algatus kriisiohjamise ja 
-lahendamise raamistiku kohta 

Seadusandlik Algatus on jätk 2010. aasta teatisele ning selle eesmärk on luua senisest tulemuslikum ja tõhusam 
kriisiohjamise raamistik. 

Komisjoni aruanne väärtpaberistamise 
riskipositsiooni säilitamisnõude 
läbivaatamise kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Aruannet nõutakse kapitalinõuete direktiivi läbivaatamise raames ja selles hinnatakse, kas tuleks teha 
ettepanek suurendada väärtpaberistamise riskipositsiooni säilitamise nõuet 5 % võrra ja kas sellise nõude 
arvutamise meetodid täidavad oma eesmärki.  

Reitinguagentuuride määruse 
läbivaatamine otsese järelevalve 
sätestamiseks  

Seadusandlik Määruse läbivaatamise tulemusel kehtestatakse ELis tegutsevatele reitinguagentuuridele tsentraalne 
järelevalvesüsteem, et suurendada investorite usaldust.  

Teatis jaeturu kontrollimise kohta Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on teha kindlaks nii tarbijate kui ka tarnijate seisukohast jaesektori võimalikud turutõrked ning 
tagada nende kõrvaldamiseks tõhusad ja koordineeritud mitmekülgsed poliitikameetmed.  

Roheline raamat finantsasutuste 
juhtimistavade kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Rohelise raamatu eesmärk on teha kindlaks finantsasutuste juhtimistavade puudused ja anda soovitusi 
nende kõrvaldamiseks, et vältida pankade ja teiste finantsasutuste juhtimisvigade kordumist. 

Finantskonglomeraatide direktiivi 
läbivaatamine 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on ajakohastada täiendava järelevalve raamistikku.  

Direktiiv, millega muudetakse mitmeid 
finantsteenuste direktiive, et täpsustada 
Euroopa järelevalveasutuste pädevusi (II 
raamdirektiiv) 

Seadusandlik Finantsteenuste valdkonna õigusakte tuleb kohandada seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse, 
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse loomisega. II raamdirektiiv peaks hõlmama kindlustus- ja väärtpaberisektori kohandamist.  

Investeeringute tagamise skeeme 
käsitleva direktiivi 1997/9/EÜ 
läbivaatamine 

Seadusandlik Eesmärk on suurendada investorite usaldust ja tagada senisest tõhusam tegutsemine pettuste ja 
maksevõimetuse korral.  

Direktiiv väärtpabereid käsitlevate 
õigusaktide õiguskindluse kohta  

Seadusandlik Eesmärk on lihtsustada registreeritud väärtpaberite õiguskeskkonda. 

Teatis riigihangete kohta, milles 
keskendutakse sellele, kuidas toetada 
Euroopa 2020. Aasta strateegia 
prioriteete: innovatsiooni, CO2-heidete 
vähendamiseks tehtavaid 
investeeringuid, sotsiaalküsimusi, 
energiatõhusust jne 

Muu kui 
seadusandlik 

Anda suuniseid, kuidas kohaldada nõuetekohaselt olemasolevaid meetmeid, mis on seotud riigihangete 
keskkonnasäästlike, sotsiaalsete ja innovatiivsete aspektidega. Teatises selgitatakse ostjatele, mida nad 
peavad kehtiva õigusraamistiku kohaselt tegema (õiguslikult siduvad sätted) ja mida nad võivad teha. 

Õigusaktid ühtsele euromaksete 
piirkonnale (SEPA) ülemineku 
lõppkuupäeva kohta  

Seadusandlik Algatusega toetatakse SEPAle üleminekut, kehtestades SEPA toodetele (kreeditkorraldusega maksetele ja 
otsekorraldustele) ülemineku tähtajad (lõppkuupäevad). 

Algatus kontsessioonide kohta Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

Algatuse eesmärk on tagada õigusselgus ja –kindlus seoses kontsessioonilepingute sõlmimist 
reguleerivate eeskirjadega. 

Meetmed vastutustundliku laenuandmise 
ja laenuvõtmise tagamiseks 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Algatuses esitatakse komisjoni seisukohad jaeklientidele laenuandmisega seotud küsimustes, sealhulgas 
sellistel teemadel nagu laenuvahendajate roll, laenutoodete sobivuse hindamine, teabe ja nõu andmine 
ning vastutustundliku laenuvõtmise kõige paremate viiside tagamine.  
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Valge raamat kindlustusvõtjate ja 
kindlustusgarantiifondide kaitse kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Valge raamatu eesmärk on säilitada ja suurendada tarbijate usaldust ning valmistada ette alus poliitiliseks 
otsuseks võimalike tulevaste õigusaktide ettepanekute kohta. 

Teatis hüpoteekidega seotud parimate 
tavade kohta (vara arestimise vältimine) 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises tuuakse näiteid ja antakse liikmesriikide ametiasutustele suuniseid lahenduste leidmiseks 
olukorras, kus kodanike suhtes ei peaks veel kohaldama vara arestimise menetlust.  

Seadusandlik algatus omanikuta teoste 
kohta digitaalsetes raamatukogudes  
 

Seadusandlik Seadusandliku algatusega luuakse õigusliku alus, et võimaldada ELi raamatukogudel omanikuta 
(tundmatute ja tuvastamata asukohaga autorite) teoseid skaneerida ja tutvustada. Algatus aitab kiirendada 
Euroopa digitaalsete raamatukogude loomist.  

Raamdirektiiv autoriõiguste kollektiivse 
haldamise kohta  

Seadusandlik Euroopa digitaalset tegevuskava toetava algatusena kehtestatakse selle direktiiviga (autoritasusid koguvate 
ja jaotavate) kollektiivse esindamise organisatsioonidele tegevuseeskirjad. 

Teatis sanktsioonide kohta Muu kui 
seadusandlik 

Jätk aprillis majandus- ja rahandusküsimuste nõukogule (ECOFIN) esitatud aruandele sanktsioonide kohta. 
Eesmärk on kehtestada hoiatavate sanktsioonide määramise kord ning ühtlustada kogu ELis 
järelevalvevolitusi ja –eesmärke . Algatusega täiendatakse turu kuritarvitamist käsitleva direktiivi 
läbivaatamist.  

Solventsus II rakendusmeetmed, 
sealhulgas tasustamist käsitlevad sätted  

Seadusandlik Meetmetega võetakse kasutusele uue Solventsus II riskitundliku kapitalinõude arvutamine ja teise taseme 
tehnilised meetmed, sealhulgas tasustamiseeskirjad.  

Teatis ja aruanne teenuste direktiivide 
rakendamise ja nende vastastikuse 
hindamise tulemuste kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teenuste direktiivi alusel toimunud vastastikuse hindamise jätkuprotsess, et töötada välja poliitikadokument 
teenuste tulevikupoliitika kohta. 

Finantsinstrumentide turgude direktiivi 
läbivaatamine ja õigusaktide ettepanekud 
(sealhulgas „dark pools” küsimus)  

Seadusandlik Vajadus direktiivi läbivaatamise järele tuleneb mitme õigusakti muutmisest. Eesmärk on suurendada 
investorite usaldust ja luua võrdsed võimalused turu tõhususe ja läbipaistvuse tagamiseks.  

Roheline raamat e-hangete 
edendamiseks vajalike meetmete kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Rohelises raamatus määratletakse edasised meetmed e-hangete kasutamise hõlbustamiseks ja piiriüleste 
e-hangete takistuste kaotamiseks.  

Direktiivid, milles käsitletakse jaekliendile 
suunatud kombineeritud 
investeerimistoodete kohta teabe 
avaldamist ja nende müügitavasid 

Seadusandlik Direktiivi eesmärk on tagada, et müügitavad ja tarbijate teavitamine oleksid asjakohased ning võimaldaksid 
finantstooteid reaalselt võrrelda.  

Raamatupidamisdirektiivide 
läbivaatamine 
  

Seadusandlik Aruandluskohustuste lihtsustamine ja ajakohastamine. 

Direktiiv, millega muudetakse 
eurofondide direktiivi (V) 
depositooriumide vastutusvaldkonna 
Osas 

Seadusandlik Eesmärk on suurendada investorite kaitse taset ja tagada võrdsed võimlaused eurofondide investoritele 
kogu Euroopas. 

Tööandjapensionide kogumisasutuste 
direktiivi läbivaatamine  
 

Seadusandlik Direktiivi läbivaatamine on vajalik, et tagada asjakohased struktuurid pensionide rahastamiseks.  

Ühenduse kaubamärgi määruse 
läbivaatamine  
 

Seadusandlik Määruse läbivaatamise eesmärk on täiustada ja arendada ühenduse kaubamärgisüsteemi, et suurendada 
kaubamärgi kasutajate jaoks selle kvaliteeti, tõhusust ja lisaväärtust. Läbivaatamise käigus antakse 
üldhinnang Euroopa kaubamärgisüsteemi toimimisele ning luuakse senisest tihedam partnerlus Siseturu 
Ühtlustamise Ameti (OHIM) ja liikmesriikide kaubamärgiametite vahel, aidates selle kaudu kaasa võltsimise 
vastasele võitlusele. 
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Teatis e-arvete kohta Muu kui 
seadusandlik 

Teatises määratletakse koostalitlusvõimelise e-arvete süsteemi ühine raamistik, et suurendada 
elektroonilise arveldamise kasutamist, millega kaasneb oluline majanduslik kasu ning halduskoormuse 
vähenemine. Elektroonilisest arveldamisest saavad kasu kõik äri- ja kaubanduspartnerid, eelkõige VKEd.  

Valge raamat e-hangete kohta  Valges raamatus esitatakse e-hankeid käsitleva 2010. aasta rohelise raamatu alusel toimunud arutelude 
järeldused. 

Kindlustusvahenduse direktiivi 
läbivaatamine 

Seadusandlik Direktiivi läbivaatamise eesmärk on suurendada ühtlustatust ja õiguskindlust, täpsustada mõisteid ja vältida 
kehtiva kindlustusvahenduse direktiivi kohaldamisel liikmesriikide tasandil tekkinud probleeme.  

Jõustamisdirektiivi läbivaatamine Seadusandlik Pärast 2010. aasta oktoobri aruannet esitatakse läbivaatamise käigus jõustamisdirektiivi võimalikud 
muudatused. 

Õigusküsimused, põhiõigused ja kodakondsus 
   
Õigusakt ühise raamistiku kohta Seadusandlik 2010. aasta teatise jätkuna esitatakse algatuses meetod ühise raamistiku vastuvõtuks ja praktikas 

kasutamiseks.  
Ettepanek soovituse kohta alustada 
Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi 
andmekaitse ja teabevahetuse lepingu 
sõlmimiseks õiguskaitse eesmärkidel 

Seadusandlik Komisjoni kavandatav soovitus nõukogule alustada läbirääkimisi õiguskaitse eesmärgil edastatavate või 
vahetatavate isikuandmete kaitset käsitleva ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sõlmimiseks. 
Sellega tagatakse õiguskindlus andmetöötlejate jaoks nii ELis kui ka Ameerika Ühendriikides. 

Roheline raamat dokumentide vaba 
liikumise kohta: perekonnaseisuaktid, 
originaaldokumendid ja legaliseerimise 
lihtsustamine  

Muu kui 
seadusandlik 

Ametlike dokumentide vaba liikumine aitaks oluliselt kaasa ELi kodanike vaba liikumise lihtsustamisele. 
Eesmärk on soodustada juriidiliste dokumentide vastastikust tunnustamist, kuna praegu seab 
halduskoormus kodanikele ja ettevõtetele piiranguid. 

Teatis romide sotsiaalse ja majandusliku 
integreerimise kohta Euroopas  
 

Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on näidata, kuidas saab EL tehtud edusammude alusel edasi arendada oma panust romide 
täieliku sotsiaalse ja majandusliku integratsiooni saavutamisse Euroopas. Teatises esitatakse visioon 
konkreetsete ja tõhusate lähenemisviiside rakendamiseks üldistes poliitikavaldkondades.  

Teatis soolise võrdõiguslikkuse 
strateegia kohta (2010–2015) 

Muu kui 
seadusandlik 

Võrdõiguslikkuse juhiste (2006–2010) järel esitatakse strateegias hiljuti vastuvõetud naiste harta 
elluviimiseks konkreetsed meetmed.  

Direktiiv kriminaalmenetluse käigus teabe 
saamise õiguse kohta  

Seadusandlik Et soodustada kohtuotsuste vastastikust tunnustamist ELis, teeb komisjon ettepaneku kehtestada 
miinimumeeskirjad kahtlusaluste õiguste kohta kriminaalmenetluses. Eekirjadega tagatakse, et 
süüdistatavaid teavitatakse viivitamatult ja üksikasjalikult nende õigustest ja nende vastu esitatud 
süüdistustest.  

Ettepanek määruse kohta, milles 
käsitletakse kollisiooninorme 
abielusuhtest tulenevate varaliste 
õigustega seotud asjades, sealhulgas 
kohtualluvuse ja vastastikuse 
tunnustamise küsimus, ning ettepanek 
määruse kohta, milles käsitletakse 
lahkumineku varalisi tagajärgi muude 
kooseluvormide korral 

Seadusandlik Määrusega nähakse ette objektiivsed kriteeriumi, mille põhjal otsustada kohaldatava seaduse üle, et 
lahendada rahvusvaheliste abielude puhul abielusuhtest tulenevate varadega seotud küsimusi. See hõlmab 
ka erinevates liikmesriikides asuvaid abielusuhtest tulenevaid varasid. Määruses käsitletakse ka vastutava 
liikmesriigi kohtu määramist ning see sisaldab mehhanismi kohtuotsuste tunnustamiseks ja täitmiseks 
erinevates liikmesriikides.  

Teatis põhiõiguste poliitika kohta Muu kui 
seadusandlik 

Teatises määratletakse ELi põhiõiguste kaitse süsteem ja esitatakse komisjoni lähenemisviis põhiõiguste 
harta tõhusa rakendamise tagamiseks kõikides ELi poliitikavaldkondades. Teatises esitatakse näiteks 
ettepanek lisada kõikidesse komisjoni mõju hindamistesse põhiõiguste peatükk ning rõhutatakse harta 
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rakendamise ja täitmise jälgimise kohta tehtava iga-aastase aruande olulisust. 
Teatis andmekaitse strateegia kohta  Muu kui 

seadusandlik 
Pärast Lissaboni lepingu jõustumist koostatav teatis andmekaitse kui põhiõiguse kaitse strateegia kohta. 

Teatis lapse õiguste strateegia 
(20102014) kohta, mis töötatakse välja 
laste õigusi mõjutavate ELi õigusaktide 
mõju hindamise põhjal  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse komisjoni prioriteedid seoses lapse õigustega, lähtudes ELi institutsioonide, UNICEFi, 
valitsusväliste organisatsioonide ja lastega peetud aruteludest. Teatises antakse ka ülevaade kadunud 
laste otsimiseks loodud vihjeliinide toimimise kohta.  

Ettepanek määruse kohta, milles 
käsitletakse kohtuotsuste täitmise 
tõhustamist Euroopa Liidus: 
pangakontode arestimine 

Seadusandlik Eesmärk on hõlbustada ettevõtetel ja kodanikel võla tagasinõudmist. Eelkõige praeguses olukorras, kus 
juurdepääs kapitalile on piiratud, on ettevõtete ellujäämiseks oluline nõudeid kiiresti täita. Me peame 
parandama piiriülest võlgade tagasinõudmist, kuna praegu jääb siseturul üle 60 % piiriülestest võlgadest 
tagasi saamata.  

Õigusakti ettepanek tervikliku korra kohta 
kriminaalasjades tõendite saamiseks, mis 
tugineb vastastikuse tunnustamise 
põhimõttele ja hõlmab kõiki liike tõendeid 

Seadusandlik Uuel mudelil võiks olla senisest laiem ulatus ja see peaks hõlmama võimalikult paljusid liike tõendeid, 
arvestades asjaomaseid meetmeid.  

Õigusakti ettepanek kehtestada ühtsed 
nõuded kriminaalasjades tõendite 
kogumiseks, et tagada tõendite 
vastuvõetavus  

Seadusandlik Kehtivates eeskirjades, mille eesmärk on tagada teistelt liikmesriikidelt saadud tõendite vastuvõetavus, 
käsitletakse kõnealust küsimust üksnes kaudselt, kuna nendes ei ole sätestatud ühtseid nõudeid tõendite 
kogumiseks. On oht, et kriminaalasjades tõendite vahetamine toimib üksnes nende liikmesriikide vahel, kes 
kohaldavad tõendite kogumise suhtes sarnaseid siseriiklikke nõudeid.  

Direktiiv kuriteoohvrite õiguste ja neile 
antava toetuse kohta  

Seadusandlik Töötada ohvrite kaitse kohta välja üks terviklik õigusakt, liites direktiivi ohvritele hüvitise maksmise kohta ja 
raamotsuse ohvrite kohta, võttes aluseks mõlema õigusakti hindamise tulemused.  

Roheline raamat kinnipidamisega seotud 
küsimuste kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Roheline raamat, milles käsitletakse vastastikuse usalduse tugevdamise ja vastastikuse tunnustamise 
põhimõtte tõhustamise viise kinnipidamise valdkonnas. Tuleb teha jõupingutusi parimate tavade 
vahetamise soodustamiseks ja toetada Euroopa Nõukogu poolt heakskiidetud Euroopa vanglaeeskirjade 
rakendamist. 

Õigusakti ettepanek õigusnõustamise ja 
õigusabi kohta  

Seadusandlik Menetlusõigused meede C. Kriminaalmenetluses ei ole kahtlusalustele ega süüdistatavatele tagatud 
järjepidevalt piisav võimalus saada õigusnõustamist, mida osutatakse vajaduse korral (osaliselt) tasuta, 
kuna õigusabi alased õigusnormid on liikmesriikides väga erinevad.  

Reisipakette, puhkusepakette ja 
ekskursioonipakette käsitleva nõukogu 
direktiivi 90/314/EMÜ läbivaatamine  

Seadusandlik Direktiiviga ei ole enam tagatud piisav kaitse puhkusereiside tarbijatele ning sellega ei anta ka ettevõtetele 
piisavat õiguskindlust. Direktiivist tuleneva vaid minimaalse ühtlustatuse määratõttu on õiguslik killustatus 
liikmesriikides märkimisväärne, põhjustades piiriülest äri teha soovivatele ettevõtetele nõuete täitmisega 
kaasnevaid kulusid ning võides põhjustada ka kahju tarbijatele, kes püüavad piiriüleses olukorras kaitsta 
oma õigusi.  

Õigusakti ettepanek süüdimõistetud 
kolmandate riikide kodanikke hõlmava 
Euroopa karistusregistrite infosüsteemi 
(ECRIS-TCN) kohta 

Seadusandlik Luua ühine register ja kokkulangevuse või selle puudumise tuvastamisel põhinev süsteem, mis võimaldab 
liikmesriikide karistusregistritel kiiresti tuvastada, kas kolmanda riigi kodanikku on varem karistatud ja kui, 
siis millises liikmesriigis.  

Õigusakti ettepanek kriisiolukorras 
pakutava konsulaarkaitse rahalise 
hüvitamise täiustamise kohta 

Seadusandlik Komisjoni tegevuskavas (2007–2009 kolmandates riikides tõhusa konsulaarkaitse tagamiseks) märgiti, et 
koordineerimismehhanisme konsulaarabi vallas võiks täiustada. Selles soovitati uurida võimalust luua 
kriisiolukordadeks liikmesriikide vaheline hüvitussüsteem.  

Õigusakti ettepanek, millega muudetakse 
konsulaarkaitse õiguse rakendamist 
käsitlevat otsust 1995/553/EÜ  

Seadusandlik Igal ELi kodanikul, kes asub kolmandas riigis, kus tema liikmesriigil puudub esindus, on õigus saada 
tõhusat konsulaarabi mõne teise liikmesriigi saatkonnast või konsulaadist selle riigi kodanikega samadel 
tingimustel. Komisjoni eesmärk on aidata liikmesriike selle ülesande täitmisel, tehes ettepaneku võtta 
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konkreetseid meetmeid, et tagada kõikide ELi kodanike teadlikkus oma õigustest ja kaitse täpne ulatus. 
Lissaboni lepingu alusel võib komisjon algatada õigusaktide ettepanekuid sellise kaitse hõlbustamiseks.  

Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva 
direktiivi muutmine  

Seadusandlik Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 
ajakohastamine. 

Teatis rassismi ja ksenofoobia vastase 
võitluse kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises esitatakse ühtne lähenemisviis olemasolevate õigusaktide ja rahastamisvahendite senisest 
parema ja maksimaalse ärakasutamise kohta rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise tõkestamiseks.  

Ettepanek määruse kohta, milles 
käsitletakse Eurojusti  

Seadusandlik Anda Eurojustile volitused otseselt algatada uuringuid, muuta tema sisemine struktuur senisest tõhusamaks 
ning kaasata Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid Eurojusti tegevuse hindamisse vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 85.  

Teatis Eurojusti baasil Euroopa 
Prokuratuuri asutamise kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Võimalus anda Eurojusti liikmesriikide liikmetele senisest suuremad volitused, tugevdada Eurojusti 
kolleegiumi volitusi või asutada Euroopa Prokuratuur. 

Õigusakti ettepanek teatavate 
perekonnaseisuaktide mõju vastastikuse 
tunnustamise kohta  

Seadusandlik Dokumentide vaba liikumist, perekonnaseisuakte, originaaldokumente ja legaliseerimise lihtsustamist 
käsitleva rohelise raamatu jätk.  

Õigusakti ettepanek liikmesriikide vahel 
dokumentide legaliseerimisega seotud 
formaalsuste kaotamise kohta  

Seadusandlik Dokumentide vaba liikumist, perekonnaseisuakte, originaaldokumente ja legaliseerimise lihtsustamist 
käsitleva rohelise raamatu jätk.  

Merendus ja kalandus 
Ettepanekud ühise kalanduspoliitika 
reformimise kohta 
 

Seadusandlik Reformipakett sisaldab järgmisi ettepanekuid: 
- ettepanek uue algmääruse kohta, mis hõlmab vesiviljelust; 
- ettepanek uue määruse kohta, milles käsitletakse ühist turukorraldust; 
- ettepanekud uue ühise kalanduspoliitika finantsmõõtme kohta; 
- tehnilised meetmed. 

Määrused 2011. aasta 
kalastamisvõimaluste kohta 
 

Seadusandlik Mitmed määrused, mis hõlmavad Läänemere, Musta mere, teiste Atlandi ookeani ja Põhjamere alasid ning 
süvamereliike 2011.–2012. aastal. Kõigile neile määrustele eelneb nõukogule esitatav teatis. 

Määrused teatavate liikide, näiteks 
Läänemere lõhe, hariliku tuuni, kilttursa, 
Keldi mere heeringa, uusmeremaa 
merluusi ja norra salehomaari 
mitmeaastaste majandamis- ning 
taastamiskavade kohta  

Seadusandlik Kilttursa, heeringa ning uusmeremaa merluusi ja norra salehomaari puhul nähakse uute kavadega muu 
hulgas ette lubatud kogupüügi kehtestamine igal aastal nii, et selle kaudu saavutataks nende liikide varude 
maksimaalne jätkusuutlik saagikus. Hariliku tuuni puhul tuleb kehtivat taastamiskava muuta, võttes arvesse 
2009. aastal Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoniga peetud läbirääkimiste tulemusi. 

MEREALASED TEADMISED 2020. 
aastal: merendusalased andmed ja 
vaatlused arukaks kasvuks 

Muu kui 
seadusandlik 

Praegu on vastutus Euroopa merede ja ookeanide kohta käivate andmete kogumise eest killustatud 
piirkondlike, siseriiklike, avalik-õiguslike ja erasektori organisatsioonide vahel, kes koguvad andmeid 
avaookeanis ning ranniku-, territoriaal- ja riigi jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes. Euroopa merevaatlus- ja 
andmevõrgu tegevuskavas nähakse ette mitmeid meetmeid, mis võimaldavad avaliku ja erasektori 
organisatsioonidel pakkuda senisest paremaid teenuseid.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse programm 
integreeritud merenduspoliitika edasise 
arengu toetamiseks 

Seadusandlik Kavandatava määruse eesmärk on tagada jätkuv mõõdukas rahaline toetus integreeritud merenduspoliitika 
arendamise ja elluviimise soodustamiseks kehtiva finantsperspektiivi järelejäänud perioodil (2011–2013). 
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Teatis merepiirkondade(Põhjameri ja 
Atlandi ookean) kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Valmistatakse ette algatused integreeritud merenduspoliitika rakendamiseks Põhjamere ja Atlandi ookeani 
merepiirkondades, mis on jätkuks sarnastele Vahemere, Läänemere ja Põhja-Jäämere kohta koostatud 
teatistele.  

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse kohta, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1288/2009 
tehniliste üleminekumeetmete kohta 

Seadusandlik Kuna 2009. aasta novembri nõukogu istungil ei suudetud kokku leppida Atlandi ookeanis kohaldatavate 
alaliste tehniliste meetmete suhtes (KOM(2008) 324), lepiti kokku tehnilisi üleminekumeetmeid käsitlevas 
määruses, millega tagatakse, et määruse (EÜ) nr 43/2009 III lisas lubatud kogupüügi ja kvootide suhtes 
sätestatud kiireloomulisi tehnilisi meetmeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010. Üleminekumääruse 
kavandatava muudatuse eesmärk on pikendada selle kehtivust veel 18 kuu võrra.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
1185/2003 haiuimede kohta 

Seadusandlik Üks võimalus on muuta haiuimede lubatud 5 %-list osakaalu haisaagi eluskaalust (enne töötlemist) nii, et 
uimede kaal ei ületaks mingil juhul 5 % hairümpade (roogitud, pea eemaldatud) kaalust saagis. Teise 
võimalusena võiks rakendada „eemaldamata uimede” poliitikat, mille puhul uimeid keha küljest ei 
eemaldata.  

Teatis ühenduse tegevuskava kohta 
merelindude tahtmatu püügi 
vähendamiseks kalapüügivahenditega 

Muu kui 
seadusandlik 

Keskkonnakaitsealaste nõuete integreerimisel ühisesse kalanduspoliitikasse on üheks ühenduse 
eesmärgiks parandada kalapüügimeetodeid, et vähendada tahtmatuid ja soovimatuid püüke ning nende 
mõju merekeskkonnale.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Läänemere pelaagiliste kalavarude 
majandamiskava kohta  

Seadusandlik Määruse eesmärk on kehtestada pikaajaline raamistik Läänemere pelaagiliste kalavarude majandamiseks. 
Määruses sätestatakse pikaajalised majandamiseesmärgid ja sihid ning sellega kehtestatakse teatavad 
erisätted, mis on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega vaadatakse läbi nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1098/2007 Läänemere 
tursavarude mitmeaastase kava kohta 

Seadusandlik Nõukogu määruses (EÜ) nr 1098/2007 on sätestatud, et majandamismeetmeid tuleks hinnata 2010. aastal 
ja kui hinnangus nõutakse, tuleks need võimaluse korral läbi vaadata.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Põhjamere merikeele ja merilesta varude 
pikaajalise majandamiskava 
kehtestamise kohta  

Seadusandlik Määruse eesmärk on vaadata läbi Põhjamere merikeele ja merilesta varude pikaajaline majandamise 
raamistik ning püstitada varude pikaajalise majandamise eesmärgid ja sihid, tuginedes esimese 
majandamiskava rakendamise tulemustele.  

Meredest ja ookeanidest saadavad uued 
majanduskasvu allikad: teatis „sinise 
kasvu” kohta – uus visioon säästvaks 
majanduskasvuks rannikupiirkondades ja 
merendussektoris  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatise aluseks on uuring uute kasvustsenaariumide kohta rannikupiirkondades ja meremajanduses, milles 
on eriliselt rõhutatud positiivset mõju tööhõivele.  

Teatis mereseire integreerimise 
finantsmõju kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Komisjonil paluti teha kindlaks ühise teabejagamiskeskkonna loomisega kaasnev finantsmõju.  

Regionaalpoliitika 
Õigusakti ettepanekud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja 
Ühtekuuluvusfondi (CF) kohta 

Seadusandlik Määruseid tuleb kohandada või asendada vastavalt ELi prioriteetidele ja eesmärgile kohandada 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimist programmitöö perioodiks 2014–2020. Määrustele lisatakse uued ELi 
ühtekuuluvuspoliitika strateegilised juhised 2013. aastale järgnevaks perioodiks.  
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ELi ühtekuuluvuspoliitika strateegiline 
2010. aasta aruanne– teatis 
ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta 
programmide elluviimise kohta 
liikmesriikides  

Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on teha kokkuvõte 27 liikmesriigi strateegilistest aruannetest, milles käsitletakse 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks tehtud jõupingutusi ja fondide ülesandeid ning ühenduse 
strateegilistes suunistes, liikmesriikide strateegilistes raamistikes ning majanduskasvu ja töökohtade 
loomise komplekssetes suunistes püstitatud eesmärkide täitmist.  

   
Teatis ühtekuuluvuspoliitika rolli 
tugevdamise kohta ELi piirkondade 
säästvas arengus ja Euroopa 2020. 
aasta strateegia elluviimises 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatisega antakse poliitikasuunised ühtekuuluvuspoliitika säästva arengu valdkonna eesmärkide 
ühitamiseks Euroopa 2020. aasta strateegias esitatud visiooniga, et edendada senisest ressursitõhusamat, 
keskkonnasäästlikumat ja konkurentsivõimelisemat majandust.  

Teatis ühtekuuluvuspoliitika rolli 
tugevdamise kohta teadmistepõhise 
majanduse ja piirkondliku innovatsiooni 
arendamises ning Euroopa 2020. aasta 
strateegia elluviimises 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatisega antakse poliitikasuunised ühtekuuluvuspoliitika aruka majanduskasv valdkonna eesmärkide 
ühitamiseks Euroopa 2020. aasta strateegias esitatud visiooniga, et arendada piirkondlikke, teadmiste- ja 
innovatsioonipõhiseid majandussüsteeme.  

ELi Doonau piirkonna strateegia Muu kui 
seadusandlik 

2009. aasta juunis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu palus komisjonil esitada enne 2010. aasta detsembrit 
ELi Doonau piirkonna strateegia.  

Teadusuuringud ja innovatsioon 
Teatis ressursitõhusa Euroopa ning 
aruka ja jätkusuutliku biomajanduse 
arendamise kohta  

Teatis Eesmärk on kasutada ära teadusuuringuid, innovatsiooni ja haridust, et määrata kindlaks ressursitõhusa 
Euroopa saavutamise võimalused ja aidata neile kaasa ning esitada visioon ja tegevuskava Euroopa 
jätkusuutliku ja innovatiivse biomajanduse arendamiseks. Teatises käsitletakse poliitikaraamistikku ja 
konkreetseid meetmeid, mis aitavad kaasa Euroopa 2020. aasta strateegias esitatud „Innovatiivse liidu” 
saavutamisele, ning sellega määratakse kindlaks strateegilised tegevuskavad, nende rakendusviisid ja 
järelevalvesüsteemid edu tagamiseks.  

Komisjoni ettepanek kaheksanda 
raamprogrammi kohta 

Seadusandlik Ettepanekus käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu kohast raamprogrammi teadusuuringute 
rahastamiseks perioodil 2014–2020. Rahastamise põhisuundi sisaldavat ettepanekut täpsustatakse 
ettepanekutes, mis esitatakse konkreetsete programmid ja osalemiseeskirjade kohta. 

Komisjoni ettepanek kaheksanda 
Euratomi raamprogrammi kohta 

Seadusandlik Ettepanekus käsitletakse Euratomi raamprogrammi teadusuuringute rahastamiseks perioodil 2014–2018. 
Rahastamise põhisuundi sisaldavat ettepanekut täpsustatakse ettepanekutes, mis esitatakse konkreetsete 
programmide ja osalemiseeskirjade kohta. 

(**) Ettepanek nõukogu soovituse kohta, 
milles käsitletakse ühist kavandamist 
põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja 
kliimamuutuste vallas  

Muu kui 
seadusandlik 

Nagu märgitud Euroopa 2020. aasta strateegias, töötab komisjon selle nimel, et kujundada lõplikult välja 
Euroopa teadusruum (ERA), edendades selleks eelkõige ühist kavandamist liikmesriikidega. Toiduga 
kindlustatus ja kliimamuutuste mõju põllumajandusele peetakse üheks oluliseks Euroopa ühiskonna 
probleemiks, millega tuleb tegeleda ühise kavandamise algatuse kaudu.  

(**) Ettepanek nõukogu soovituse kohta, 
milles käsitletakse ühist kavandamist 
tervishoiu, toitumise ja toitumisega 
seotud haiguste ennetamise vallas  

Muu kui 
seadusandlik 

Tervishoidu, toitumist ja toitumisega seotud haiguste ennetamist peetakse üheks oluliseks Euroopa 
ühiskonna probleemiks, millega tuleb tegeleda ühise kavandamise algatuse kaudu.  

(**) Ettepanek nõukogu soovituse kohta, 
milles käsitletakse ühist kavandamist 
kultuuripärandi, kliimamuutuste ja 
julgeoleku vallas  

Muu kui 
seadusandlik 

Ühise kavandamise algatusega tagatakse, et Euroopa liikmesriigid kasutavad oma tegevuse 
koordineerimisel maksimaalselt ära ühise kriitilise massi. Peamisteks eesmärkideks on uurida 
keskkonnamuutuste mõju kultuuripärandile, arendada kultuuripärandi kaitse- ja julgeolekumeetmeid ning 
viia ellu säästvat arengut kultuuripärandi säilitamise huvides.  
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Ettepanek Euratomi tuumaenergiaalase 
teadus- ja koolitustegevuse (sealhulgas 
rahvusvahelise katsetermotuumareaktori) 
raamprogrammi kohta 
 
Otsus kaudseid meetmeid käsitleva 
eriprogrammi kohta  
 
Määrus, millega sätestatakse osalemis- 
ja uuringutulemuste levitamise eeskirjad  

Seadusandlik Kavandatavate õigusaktide eesmärkideks, mis hõlmavad 2012. ja 2013. aastat, on jätkata Euratomi 
seitsmenda raamprogrammi raames 2006. aastal vastuvõetud otsustes kavandatud tegevussuundi ja 
toetada katsetermotuumareaktori ehitusetappi, võttes arvesse uusi eelarvelisi vajadusi.  
 
Osalemiseeskirjades nähakse ette terviklik raamistik Euratomi raamprogrammi tõhusa elluviimise 
kindlustamiseks, võttes arvesse vajadust tagada lihtsustatud menetluste abil kõigile osalejatele kerge 
juurdepääs kõnealusele programmile.  

Teatis Euroopa teadusruumi (ERA) 
väljaarendamise üldise tegevuskava 
kohta 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatises määratletakse meetmed teadusuuringute ja innovatsioonikava rakendamiseks. Teatis on seotud 
ka kaheksanda raamprogrammi ettevalmistamisega.  

Seitsmenda raamprogrammi 
vahekokkuvõte 

Muu kui 
seadusandlik 

Raamprogrammi läbivaatamisega tuvastatakse saadud kogemused, mida tuleks arvestada 2011. aastal 
esitatava kaheksanda raamprogrammi ettevalmistamisel.  

Üldhuviteenused 
Teatis üldhuviteenuste 
kvaliteediraamistiku kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Algatuse aluseks on Lissaboni lepingule lisatud protokoll. 

2005. aasta üldhuviteenuste paketi 
läbivaatamine  
 

Muu kui 
seadusandlik 

Raamdokument aegub 2011. aasta novembris. Paketi läbivaatamise eesmärk on kohandada eeskirju, 
võttes arvesse 2010. aastal valminud hindamisaruannet. Algatust tuleb käsitleda avalike ja sotsiaalteenuste 
kvaliteediraamistiku väljatöötamise kontekstis, nagu on määratletud presidendi poliitikasuunistes.  

2005. aasta üldhuviteenuste paketi 
hindamisaruanne 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Aruanne tuleks koostada lähinädalatel käivitatava avaliku arutelu põhjal. Üldist majandushuvi pakkuvate 
teenustega seotud algatusi tuleb käsitleda avalike ja sotsiaalteenuste kvaliteediraamistiku väljatöötamise 
kontekstis.  

Arukas reguleerimine 
Teatis aruka reguleerimise kohta Muu kui 

seadusandlik 
Teatises esitatakse praegu ametisoleva komisjoni prioriteedid aruka reguleerimise vallas. Prioriteediks on 
lihtsustada kehtivaid õigusakte ja vähendada halduskoormust, töötada välja senisest süsteemsem 
lähenemisviis, mille alusel saab hinnata, millisel määral on õigusaktid ja eri valdkondade poliitikad oma 
eesmärgid täitnud, ning hinnata uute ettepanekute kvaliteedi tagamiseks nende mõju. 

Nõukogu otsus solidaarsusklausli kohta 
(ettepanek esitatakse ühiselt kõrge 
esindaja / asepresidendiga) 

Seadusandlik Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 222 lõike 3 rakendamiseks peab solidaarsusklausli liidu poolse 
rakendamise korra määratlema nõukogu komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ühise ettepaneku põhjal vastuvõetud otsusega.  

Maksundus ja tolliliit 
Teatis käibemaksu tulevikustrateegia 
kohta 

 Teatise eesmärk on määratleda meetmed, mis aitavad vähendada halduskoormust, võidelda pettuste vastu 
ning ajakohastada ja lihtsustada kehtivat süsteemi.  

Teatis maksunduse ja arengu kohta: 
koostöö arenguriikidega hea juhtimistava 
edendamiseks maksuküsimustes  

Muu kui 
seadusandlik 

Teatisega edendatakse hea maksuhaldustava põhimõtet ning toetatakse arenguriike maksudest 
kõrvalehoidumise ja teiste kahjulike maksutavade vastases võitluses. Teatises tehakse ka ettepanek 
tugevdada maksundust ja riigi rahanduse juhtimist nendes riikides.  

Energia maksustamise direktiivi 
läbivaatamine 

Seadusandlik Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis ning olulise panusena kliimamuutuste vastasesse võitlusse ning 
senisest jätkusuutlikuma ja ressursitõhusama majanduse tagamisse täiendatakse läbivaadatud direktiiviga 
Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi ja maksustatakse energiatooteid vastavalt nende 
energiasisaldusele ja CO2–heite määrale.  
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Teatavate intellektuaalomandi õiguste 
rikkumises kahtlustatavate kaupade 
suhtes kohaldatavaid tollimeetmeid 
käsitleva määruse läbivaatamine. 

Seadusandlik Eesmärk on lihtsustada menetlusi ja täpsustada eeskirju.  

Ettepanek 2011. aastast alates 
kohaldatava käibemaksu minimaalse 
standardmäära kohta 

Seadusandlik Praegu kehtiva käibemaksu minimaalse standardmäära kohaldamine lõpeb 31. detsembril 2010. Tehakse 
ettepanek kehtiva määra kohaldamist pikendada.  

Ettepanek maksustada 
maksedokumendid (ja muud 
toetuskavad) käibemaksuga 

Seadusandlik Ettepaneku eesmärk on ajakohastada maksedokumentide suhtes kehtivaid käibemaksueeskirju 
(maksustav summa). 

Roheline raamat uue 
käibemaksustrateegia kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Konsultatsioonidokument uue käibemaksustrateegia kohta, millega tagatakse strateegia kohandamine 
muutuva majandusolukorraga ja milles võetakse arvesse eelkõige uusi arenguid infotehnoloogia vallas 
(eesmärgiga kiita teatis uue käibemaksustrateegia kohta heaks 2011. aasta teisel poolel ). 

Teatis maksupoliitika valdkonna algatuse 
„Kodanike esikohale seadmine” kohta 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Ühtse turu taaskäivitamise kontekstis on eesmärk teha kindlaks kodanike jaoks huvipakkuvad valdkonnad 
(topeltmaksustamine, pensionid, lisaeluase, kapitali kasvutulud või tulumaks), et töötada nende jaoks välja 
mittesiduvate õigusaktide algatused. 

Teatis pärandimaksude koordineerimise 
kohta 
  

Muu kui 
seadusandlik 

Edendada pärandimaksude koordineerimist ELi liikmesriikides, et vältida piiriülestes olukordades nii 
topeltmaksustamist kui ka maksustamata jätmist.  

Õigusakti ettepanek ettevõtete ühtse 
konsolideeritud tulumaksubaasi loomise 
kohta 

Seadusandlik Ettepaneku eesmärk on lihtsustada maksueeskirju, vähendada nõuete täitmisest tulenevaid kulusid ja 
kõrvaldada maksutakistused, mis tekitavad praegu ettevõtetele piiriülese tegevuse korral probleeme.  

Eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste 
intressimaksete ja litsentsitasude suhtes 
kohaldatavat maksustamissüsteemi 
käsitleva direktiivi (uuesti sõnastatud) 
läbivaatamine  

Seadusandlik Laiendada direktiivi reguleerimisala, vähendades osalemiskünniseid, reguleerides kaudset osalust ja 
ajakohastades lisa (äriühingute liigid). 
 

Kaubandus 
Ettepanek määruse kohta, millega 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014 
üldist soodustuste süsteemi  

Seadusandlik Uue määrusega vaadatakse läbi ja täiustatakse kehtivat üldiste soodustuste süsteemi, et tagada selle 
lihtsus ja prognoositavus ning kasutada maksimaalselt ära selle süsteemi raames säästvale arengule ja 
kõige rohkem puudust kannatavatele arenguriikidele antavat toetust. 

Ettepanek määruse kohta, millega 
kehtestatakse liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vaheliste 
rahvusvaheliste investeerimislepingute 
üleminekusätted  
 

Seadusandlik Lissaboni lepinguga antakse ELile ainupädevus välismaiste otseinvesteeringute valdkonnas ning seega 
võiks alates selle lepingu jõustumisest seada liikmesriikide rahvusvahelised investeerimislepingud ja 
nendega võetud kohustused kahtluse alla. Eesmärk on tagada õiguskindlus liikmesriikide ja kolmandate 
riikide vaheliste rahvusvaheliste investeerimislepingute staatuse ja kehtivuse suhtes, jättes sellised 
lepingud kehtima ja kehtestades menetlusraamistiku liikmesriikide poolt selliste lepingute üle tulevikus 
peetavateks läbirääkimisteks ja nende sõlmimiseks.  

Teatis ELi investeerimispoliitika kohta 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on määratleda ELi investeerimispoliitika tulevikusuunad. Teatis sisaldab ulatuslikke meetmeid ja 
kontseptsiooni, mis võivad olla aluseks kolmandate riikidega tulevikus peetavate investeerimisalaste 
läbirääkimisjuhiste esitamisele ja selliste juhiste üle arutelude pidamisele. 

Ettepanek määruse kohta, millega 
pikendatakse üldist soodustuste 

Seadusandlik Kehtiva üldise soodustuste süsteemi tehniline pikendamine, millega tagatakse ka eriotstarbeliste 
alamkavade GSP+ ja „Kõik peale relvade” (EBA) jätkumine. Kavandatav määrus, millega muudetakse 
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süsteemi kehtivust (pikendamismäärus) 
 

määrust (EÜ) nr 732/2008, hõlmab üksnes tehnilisi muudatusi, mis on vajalikud kehtiva üldise soodustuste 
kava kehtivuse pikendamiseks 31. detsembrini 2013. Ettepanekuga ei vaadata läbi praeguste kasusaajate 
kõnealuse kava tingimustele vastavust.  

Ettepanek määruse kohta, millega 
kohandatakse otsustusmenetlust 
kaubanduspoliitika vallas, võttes arvesse 
Lissaboni lepingu jõustumist  

Seadusandlik Kaubandusalases raammääruses käsitletakse kaubanduspoliitika vallas teatavaid konkreetseid 
otsustusmenetlusi, mille suhtes ei pea enam komiteemenetlust kohaldama.  

Võltsimisvastane kaubandusleping 
(nõukogu otsused, millega antakse 
volitused lepingule allakirjutamiseks ja 
lepingu sõlmimiseks) 

Seadusandlik Meede koosneb ettepanekust otsuse kohta, millega antakse volitused lepingule allakirjutamiseks, ja 
ettepanekust otsuse kohta, millega antakse volitused lepingu sõlmimiseks. Võltsimisvastase 
kaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste eesmärk on luua rahvusvaheline raamistik, millega 
parandatakse intellektuaalomandi õigusi käsitlevate õigusaktide täitmist. Selleks täiustatakse rahvusvahelisi 
standardeid, mille alusel võideldakse ulatuslike intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vastu, mida panevad 
sageli toime kuritegelikud organisatsioonid. 

Aruanne kaubandus- ja 
investeerimistõkete kohta  

Muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on parandada ELi ettevõtete turulepääsu ja õiguskeskkonda. 

Transport 
Säästva transpordi pakett: 
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-
T) suuniste läbivaatamine 

Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

Õigusakti ettepanekus, millega vaadatakse läbi kehtivad TEN-T suunised, keskendutakse põhivõrgule, mis 
annab eeldatavasti suurima panuse TEN-T poliitika põhieesmärkide saavutamisse. Ettepanekuga kaasneb 
aruanne, milles analüüsitakse TEN-T prioriteetsete projektide ja TEN-T poliitika raames tehtud edusamme.  

Säästva transpordi pakett: transpordi 
strateegiline tehnoloogiakava 

Muu kui 
seadusandlik 

Transpordi strateegilises tehnoloogiakavas esitatakse strateegiline raamistik teadusuuringute ning 
tehnoloogiate arendamiseks ja kasutuselevõtuks, tuginedes poliitikavajadustele ning visioonile 2050. 
aastaks loodava tõhusa ja keskkonnasõbraliku ühtse transpordisüsteemi kohta. 

Ohutuspakett: teatis „Euroopa 
liiklusohutus: liiklusohutuse strateegilised 
suunised 2020. aastani“ 

Muu kui 
seadusandlik 

Strateegilistes suunistes kirjeldatakse liiklusohutuse meetmeid integreeritud viisil (juhtide käitumine, 
sõidukite ja infrastruktuuri ohutus) ning erinevates poliitikavaldkondades (transport, rahvatervis, 
teadusuuringud, uued tehnoloogiad, liiklusohutuse välismõõde).  

Aruanne lennujaamades kasutatavate 
turvaskannerite kohta  
 

Muu kui 
seadusandlik 

Aruandes hinnatakse turvaskannerite mõju nii seoses nende tõhususega kui ka terviseriskidega ning 
põhiõigustega ja õigusega eraelu puutumatusele.  

Teatis reisijate õiguste kohta  Muu kui 
seadusandlik 

Teatises käsitletakse avalike arutelude tulemuste alusel reisijate õigusi kõigi transpordiliikide puhul, , 
hinnatakse, kas kehtivate ELi eeskirjade kohaldamisega on tagatud reisijate õiguste piisav kaitse, ja 
esitatakse tegevusvaldkonnad, kus võiks veel meetmeid võtta.  

Siseturu pakett: esimese raudteepaketi 
uuesti sõnastamine  

Seadusandlik Paketi uuesti sõnastamise käigus täpsustatakse esimese raudteepaketi kehtivaid sätteid, et täpsustada 
ja/või selgitada nende rakendamist.  

Lennujaama pakett: teatis 
lennujaamapoliitika kohta koos 
õigusaktide ettepanekutega  

Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

Teatises analüüsitakse lennujaamapoliitika hetkeseisu, tehakse kokkuvõte lennujaamade läbilaskevõimet 
käsitleva tegevuskava rakendamisel tehtud edusammude kohta ning hinnatakse vajadust vaadata läbi 
teenindusaegade määrus ja maapealse käitluse direktiiv.  

E-liikuvuse pakett  Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

Õiguslike meetmete paketiga võetakse mitmetes transpordiliikides kasutusele uus tehnoloogia, et toetada 
tõhusat ja keskkonnasõbralikku transpordisüsteemi. Meetmed hõlmavad integreeritud rongipiletite müüki, 
digitaalset sõidumeerikut, elektroonilist teemaksu kogumist, integreeritud merendusteavet jne.  

Merenduse sotsiaalmeetmete kava 
pakett 

Seadusandlik ja 
muu kui 

seadusandlik 

Paketis arutatakse meretranspordi inimfaktori erinevate aspektide, eelkõige meremeeste koolituse ja 
sertifitseerimise üle (teatis meretranspordi sotsiaalmeetmete kava kohta, ettepanek direktiivi kohta, millega  
kontrollitakse ILO konventsioonikohaldamist, ettepanek meremeeste koolitust käsitleva direktiivi 
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2008/106/EÜ läbivaatamise kohta)  
Teatis kaubavedude turu kohta Muu kui 

seadusandlik 
Kaubavedude, sealhulgas maanteekabotaaži siseturu toimimise läbivaatamine 

Teatis raudteeturule juurdepääsu kohta Muu kui 
seadusandlik 

Raudteeturu, sealhulgas riigisisese reisijateveo turu korralduse läbivaatamine.  
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III LISA: lihtsustamisalgatuste loetelu∗ 

 

Pealkiri Lihtsustamismeetme 
liik 

Reguleerimisala ja eesmärgid Aasta 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1276/2008 (toetust või muid summasid 
saavate põllumajandustoodete ekspordi füüsiliste kontrollidega 
teostatava järelevalve kohta) ning määruse (EÜ) nr 612/2009 (milles 
sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi 
kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad) muutmine 

Läbivaatamine Kontrollide teostamisel kirjutavad ametiasutuste esindajad 
tollidokumentidele märkusi käsitsi. Nendest arusaamine ja nende 
lugemine on keeruline. Lahenduseks on digitaalkoodide abil 
esitatav standardteave. Ühe lisaga asendatakse viis 
olemasolevat lisa. 

2010 

Lihtsustamispakett, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 
1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta, ning nõukogu määrust (EÜ) 
nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate 
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 

Läbivaatamine Eesmärk: vähendada nõuetele vastavuse kontrollimisega seotud 
halduskoormust: lihtsustada pindaladeklaratsioone; vähendada 
liikmesriikide poolt maaelu arengu kohta tehtavate aruannete 
arvu; kehtestada teatavate meetmete puhul maksetähtajad; viia 
määrused kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaste 
delegeeritud ja rakendusvolitustega. 
 

2010 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mille eesmärk on 
tunnistada kehtetuks veiseliha vabatahtliku märgistamissüsteemi 
tunnustamise menetlus  

Läbivaatamine ja 
kehtetuks 
tunnistamine 

Eesmärk on vähendada veiseliha vabatahtliku 
märgistamissüsteemi tunnustamisega seotud halduskoormust. 
See nõuab määruse (EÜ) nr 1760/2000 muutmist.  

2010 

Komisjoni määrus, millega kehtestatakse ühenduses enim 
puudustkannatavatele isikutele toiduabi jaotamise (uued) eeskirjad 

Läbivaatamine Eesmärk on kehtestada senisest selgemad, lihtsamad ja 
tõhusamad rakenduseeskirjad toiduabi jaotamiseks ühenduses 
enim puudustkannatavatele isikutele.  

2010 

Ühenduse algatus tööst tingitud luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetamiseks  

Uuestisõnastamine Eesmärk on integreerida ühte õigusakti sätted, milles käsitletakse 
töötajate tervise ja ohutuse kaitset tööst tingitud luu- ja 
lihaskonna vaevuste vastu. 

2011 

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta direktiivi 2003/72/EÜ (millega 
täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas) 
 
ja nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/86/EÜ (millega 
täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes) 

Läbivaatamine Eesmärk on uurida töötajate teavitamist ja nõustamist käsitlevate 
sätete võimalikku lihtsustamist pärast määruse (EÜ) nr 
1435/2003 (Euroopa ühistu põhikiri) täieliku hindamisaruande 
valmimist 2011. aastal. 

2011/12 

                                                 
∗  Mitmete käesolevas lisas loetletud dokumentide eesmärk on vähendada halduskoormust 
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läbivaatamine 

Ettepanek määruse kohta, millega luuakse radioaktiivsete materjalide 
vedajate ühenduse registreerimissüsteem 

Uuestisõnastamine Kodifitseerida ja lihtsustada ühenduse õigusraamistikku 
radioaktiivsete materjalide senisest ohutumaks, turvalisemaks ja 
läbipaistvamaks veoks. 

2010 

Kiirguskaitse valdkonnas põhilisi ohutusnorme sisaldavate 
õigusaktide uuestisõnastamine  

  Õigusaktide uuestisõnastamise eesmärk on koondada kümme 
õigusakti üheks direktiiviks, millega kehtestatakse põhilised 
ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest 
tulenevate ohtude vastu, ja ajakohastada seda vastavalt 
rahvusvahelise kiirguskaitsekomisjoni (ICRP) soovitustele. 

2011 

Kiiritusohu mõju kohta tehtud soovituse läbivaatamine. Läbivaatamine Eesmärk on selgitada, lihtsustada ja täiustada artikli 37 
kohaldamist käsitlevat soovitust, mille kohaselt esitab komisjon 
arvamuse selliste kavade rakendamise kohta, mis võivad 
radioaktiivsete jäätmete paiskumise korral keskkonda endaga 
naabruses asuvatele liikmesriikidele kaasa tuua kiiritusohu 

2010 

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega 
kehtestatakse raamistik L-kategooria mootorsõidukite ning selliste 
sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
kinnituse kohta 

Kehtetuks 
tunnistamine 

Eesmärk on vähendada tööstusharu, ELi ja siseriiklike 
seadusandjate ning tüübikinnitus asutuste halduskoormust. 

2010 

Määrus, milles käsitletakse põllu- ja metsamajandusmasinate 
tüübikinnitust (24 direktiivi kehtetuks tunnistamine) 

Kehtetuks 
tunnistamine 

Ettepanekuga tunnistatakse kehtetuks 24 direktiivi ja 
asendatakse need ühe määrusega.  

2010 

Komisjoni direktiiv, millega muudetakse põllu- ja metsamajanduslike 
traktorite tüübikinnitust käsitlevaid nõukogu direktiive 80/720/EMÜ, 
86/298/EMÜ, 86/415/EMÜ ja 87/402/EMÜ ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiive 2000/25/EÜ ja 2003/37/EÜ, et kohandada neid 
tehnika arenguga  

Läbivaatamine Ettepanekuga muudetakse kuut direktiivi põllumajanduslike 
traktorite kohta, et täpsustada ja täiustada tehnilisi nõudeid. 

2010 

Direktiiv 94/25/EÜ väikelaevade kohta    Eesmärk on vähendada väikelaevade müra ja heitgaase ning 
kaitsta senisest paremini inimeste tervist ja keskkonda, piirates 
eri jurisdiktsioonides sätestatud erinevate heitgaaside normide 
täitmisega seotud kulusid. Direktiiv viiakse vastavusse uue 
õigusraamistikuga (otsus 768/2008/EÜ) 

2010 

Direktiiv 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate 
heitgaaside ja tahkete heitmete kohta 

  Ettepanekuga lihtsustatakse väljaspool teid kasutatavate 
liikurmasinate, sh tüübikinnituse turustamiseeskirju , ja viiakse 
see vastavusse uue õigusraamistikuga (otsus 768/2008/EÜ) 

2010 

Direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra 
kohta 

  Ettepanekuga lihtsustatakse direktiivi toimimist, vaadatakse läbi 
selle vastavushindamise menetlus ja täiustatakse turu 
järelevalvet. Direktiiv viiakse vastavusse uue õigusraamistikuga 
(otsus 768/2008/EÜ). 

2010 

Direktiiv 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu 
lõppseadmete kohta 

  Direktiivi läbivaatamise eesmärk on asendada mitmed 
ebapraktilised ja ebatõhusad haldusnormid senisest 
ajakohasemaid elektroonilisi vahendeid käsitlevate normidega 

2010 
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ning keskenduda jõustamisele ja liikmesriikide ametiasutustele 
senisest paremate vahendite pakkumisele. 

Väetised: ettepanek komisjoni määruse kohta, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et kohandada nimetatud 
määruse I ja IV lisa tehnika arenguga 

 Läbivaatamine Eesmärk on muuta määruse IV lisa, et tagada ametlike 
kontrollide puhul Euroopa Standardikomitee standarditele 
viitamise võimalus. 

2011 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2003. aasta direktiiv 
2003/105/EÜ, millega muudetakse direktiivi 96/82/EÜ ohtlike 
ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta 

  Sätteid lihtsustatakse ja ajakohastatakse eesmärgiga vähendada 
halduskoormust, eriti aruandekohustuste puhul. 

2010 

Nõukogu direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta   Riskipõhine juhtimissüsteem aitab lihtsustada veevarude 
juhtimist ning vähendab järelevalve- ja aruandekoormust. 

2010 

Õigusakti ettepanek jäätmeid reguleeriva ühenduse õigustiku 
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks (konkreetseid tooteid käsitlevate 
jäätmealaste õigusaktide kohandamine jäätmete raamdirektiiviga, mis 
hõlmab ka kasutuselt kõrvaldatud sõidukite, patareide ja pakendite 
direktiive) 

 Läbivaatamine Eesmärk on komisjoni uue koosseisu ajal vaadata põhjalikult läbi 
ELi ringlussevõtu direktiivid. 

2012 

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega 
muudetakse nõukogu 25. mai 1998. aasta määrust (EÜ) nr 1172/98 
kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta  

Läbivaatamine Ettepaneku eesmärk on vabastada Malta nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1172/98 kohasest aruandekohustusest. 

2011 

Määrus (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta Läbivaatamine Määruse läbivaatamise eesmärk on lihtsustada määrust ja viia 
see vastavusse aruandekohustustega, mis on sätestatud 
muudes jäätmeid käsitlevates ühenduse õigusaktides. 

2010 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/109/EÜ viljapuude 
kohta 

  Ettepaneku eesmärk on vähendada viljapuuaedade vaatluses 
nõutud muutujate arvu; määrata siseriiklikul tasandil kindlaks 
künnised, mis võimaldavad taotleda vabastust 
aruandluskohustusest, ning suurendada haldusandmete või 
muude andmeallikate kasutamist vaatluste asemel.  

2010 

Nõukogu 23. novembri 1995. aasta direktiiv 95/57/EÜ 
turismivaldkonda käsitleva statistilise teabe kogumise kohta 

Läbivaatamine Ettepanekuga muudetakse direktiivi kohaldamisala, et 
vähendada aruandlusnõudeid. Liikmesriikidel lubatakse 
statistiliste andmete kogumisel vaatluste asemel kasutada 
hindamistehnikaid. 

2010 

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste 
täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 

Läbivaatamine Ettepanekuga kaotatakse teatavad etapid, mida kodanikud 
peavad läbima kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmiseks 
välismaal. 

2011 

Ettepanek andmekaitset käsitlevate ELi õigusaktide muutmise kohta Läbivaatamine  
ELi isikuandmete kaitse õigusraamistik viiakse vastavusse 
Lissaboni lepinguga, seda lihtsustatakse ning kohaldatakse 
tehnoloogia arenguga. 

2010 

Schengeni piirieeskirjade muutmine 
 

Läbivaatamine Eesmärk on viia eeskirjad vastavusse registreeritud reisija 
programmi määruse ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemi määrusega, hõlbustada ja ühtlustada piirikontrolli 
konkreetseid aspekte ning kõrvaldada pärast eeskirjade 
vastuvõtmist ilmnenud probleemid.  

2011 
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Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 2187/2005, mis käsitleb Läänemere, 
Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste 
meetmete abil, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 

Läbivaatamine Määrust on vaja muuta seoses Lissaboni lepingu jõustumisega ja 
vajadusega paigutada ümber tehnilisi meetmeid käsitlevad 
sätted, mis on praegu kirjas Läänemere kalapüügivõimalusi 
käsitlevas määruses. 

2010 

Komisjoni määrus, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 
1224/2009 (millega luuakse ühenduse läbivaatamis-, seire-, kontrolli-, 
järelevalve ja rakendussüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade 
järgimise tagamiseks ning muudetakse nõukogu 26. aprilli 2005. 
aasta määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse 
Kalanduskontrolli Agentuur) rakenduseeskirjad 

Läbivaatamine Eesmärk on ajakohastada menetlusi ja aidata kaasa määruse 
senisest paremale jõustamisele, vähendades koormust 
kõnealusele sektorile ja avalikule haldusele ning suurendades IT-
vahendite kasutamist aruandluskohustuse vähendamiseks. 

2010 

Ettepanekud ühise kalanduspoliitika reformimiseks Läbivaatamine 
Reform hõlmab ühise kalanduspoliitika, sh akvakultuuri uut 
algmäärust, ühist turukorraldust käsitlevat uut määrust ja 
rahastamisettepanekuid. Sellega lihtsustatakse võimaluse korral 
õiguskeskkonda. 

2011 

Ettepanek direktiivi kohta, millega vaadatakse täielikult läbi neljas ja 
seitsmes nõukogu direktiiv, eesmärgiga teha ettepanek/ettepanekuid 
direktiivi/direktiivide kohta 

Läbivaatamine Neljanda ja seitsmenda raamatupidamise direktiivi 
ümberkujundamine, et võtta arvesse VKEde erihuvisid 

2011 

Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa 
äriühingu (SE) põhikirja kohta 

 Euroopa äriühingu (SE) moodustamise ja asukoha muutmise 
eeskirjade võimalik lihtsustamine.  

2012 

Määruse (EÜ) nr 725/2004 (laevade ja sadamarajatiste turvalisuse 
tugevdamise kohta) uuestisõnastamine ning sadamate turvalisuse 
tugevdamist käsitleva direktiivi kehtetuks tunnistamine 

Uuestisõnastamine Selgitada ja parandada kehtivaid sätteid, võttes aluseks 
liikmesriikidelt saadud hinnangu asjaomaste õigusaktide 
rakendamise kohta. 

2012 

E-liikuvuse pakett: määruse (EÜ) nr 3821/85 (autovedudel 
kasutatavate sõidumeerikute kohta) uuestisõnastamine 

Uuestisõnastamine 
Ajakohastatakse õigusraamistikku elukutseliste juhtide poolt 
kasutatavate digitaalsete sõidumeerikute turvalisuse ja 
funktsionaalsuse tõstmiseks. Vähendatakse ettevõtete 
halduskoormust, suurendades samal ajal kontrollide 
usaldusväärsust, et tagada maanteeveo-ettevõtjate vahel õiglane 
konkurents. 

2011 

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles 
käsitletakse laevavarustust  

Uuestisõnastamine Direktiivi läbivaatamise eesmärk on suurendada õiguskindlust ja 
sellest tulenevalt tõhustada direktiivi. Direktiivi läbivaatamisega 
laiendatakse Euroopa standardite kasutamist. 

2010 

Siseturu pakett: esimese raudteepaketi õigusaktide 
uuestisõnastamine: raudteetranspordi turule juurdepääsu 
õigusraamistiku lihtsustamine ja ajakohastamine 

Uuestisõnastamine Kolm direktiivi ühendatakse ja kujundatakse ümber, 
eemaldatakse ristviited, selgitatakse esimese raudteepaketi 
sätteid ning täpsustatakse ja/või selgitatakse nende rakendamist. 

2010 

Õigusakti ettepanek, millega sõnastatakse uuesti ühenduse 
merelaevaliikluse seire- ja teabesüsteemi käsitlev direktiiv 

Uuestisõnastamine  Integreerida direktiivi hiljutine tehniline arengu ja ajakohastada 
seda sellele vastavalt. Eesmärk on suurendada 
mereseiresüsteemi integreeritust. 

2012 

Nõukogu direktiiv 96/50/EÜ siseveeteedel kauba- ja reisijateveo 
siseriiklike laevajuhitunnistuste saamise tingimuste ühtlustamise 
kohta ühenduses 

  Eesmärk on suurendada õiguslikku selgust, toetada laevajuhtide 
juurdepääsu Reini jõele ning tagada paremad ohutusstandardid 
kõikidel ELi siseveeteedel. 

2010 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 766/2008 (millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide 
haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni 
vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate 
õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks) uuestisõnastamine 
 

Uuestisõnastamine Määruses (EÜ) nr 766/2008 ja nõukogu 30. novembri 2009. 
aasta otsuses 2009/917/JSK (infotehnoloogia tollialase 
kasutamise kohta) käsitletakse osaliselt samu küsimusi. Seega 
on Euroopa Liidu toimimise lepingus (artiklid 33 ja 325) seatud 
eesmärgiks ühtse õigusakti loomine. Sellega tagatakse eelkõige 
senisest parem juurdepääs õigusele. 
 

2011 

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise lihtsustamine  

Läbivaatamine Eesmärk on algatada institutsioonidevaheline arutelu, esitades 
lihtsustamise võimalused eesmärgiga võtta konkreetseid 
meetmeid kas olemasoleva õigusraamistiku alusel või õigusakti 
ettepanekute vormis. 

2010 

Uued ettepanekud, millega sõnastatakse uuesti kehtivad 
meditsiiniseadmeid käsitlevad direktiivid (90/385, 93/42 ja 98/79) 

Uuestisõnastamine Eesmärk on lihtsustada ja tugevdada eeskirju, et tagada 
tervisekaitse kõrge tase ning samal ajal siseturu tõrgeteta 
toimimine. 

2011 

Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjale ja –tooteid 
käsitlevate direktiivide uuestisõnastamine üheks komisjoni 
määruseks 

Uuestisõnastamine Üheks määruseks uuestisõnastamise eesmärk on kiirendada 
lisaainete ja monomeeride lubamist ning lihtsustada 
migratsioonikatseid käsitlevaid eeskirju.  

2010 

Komisjoni direktiivid, millega muudetakse siseturu tugevdamiseks 
teatavaid seemne turustamise direktiive taimede geneetiliste 
ressursside säilitamise osas (seemnesegud) 
- nõukogu direktiiv 66/401/EÜ söödakultuuride seemne turustamise 
kohta 
- nõukogu direktiiv 66/402/EÜ teraviljaseemne turustamise kohta 
- nõukogu direktiiv 2002/53/EÜ ühise põllumajandustaimesortide 
kataloogi kohta 
- nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta 
- nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta 
- nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta 
- nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne 
turustamise kohta 
- nõukogu direktiiv 68/193/EÜ viinamarjade vegetatiivse 
paljundusmaterjali turustamise kohta 
- nõukogu direktiiv 1998/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali 
turustamise kohta 
- nõukogu direktiiv 92/33/EÜ köögiviljade paljundus- ja 
istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta
- nõukogu direktiiv 92/34/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud 
viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta
- nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise 
kohta 

  Eesmärk on lihtsustada kõnealuse valdkonna õigusakte ja 
vähendada halduskoormus, võttes aluseks kõnealust valdkonda 
käsitleva kogu ühenduse õigustiku hindamise.  

2010 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
direktiivi 2009/39/EÜ eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta 
(uuestisõnastatud versioon) 

Uuestisõnastamine Eesmärk on lihtsustada eeskirju ja vähendada halduskoormust, 
võttes arvesse muid horisontaalseid ja vertikaalseid õigusakte, 
milles käsitletakse näiteks nõudeid, toidulisandeid ja toidu 

2010 
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rikastamist. 
Teatis uue käibemaksustrateegia kohta Läbivaatamine ja 

analüüs 
Eesmärk on vähendada halduskoormust, võidelda pettuste vastu 
ning ajakohastada ja lihtsustada kehtivat süsteemi, tuginedes 
rohelise raamatuga algatatud arutelu tulemustele. 

2011 

Ettepanek nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 
77/388/EMÜ seoses ametiasutuste käibemaksuga maksustamisega 
ning teatava avalikes huvides tegutsemise korral tehtavate 
maksuvabastustega 

Läbivaatamine Eesmärk on tagada senisest ühtlasem ja neutraalsem 
käibemaksusüsteem, selgitades selleks eelkõige mõisteid.  

2011–
12 
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IV LISA: menetluses olevate, kuid tagasivõetavate ettepanekute loetelu 

 

 

KOM või SEK – 
institutsioonidevaheline 

number 

Pealkiri Põhjendus 

KOM(1980) 298 
ETTEPANEK: NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ), MILLEGA MÄÄRATAKSE 
KINDLAKS LAMBALIHA BAAS-, SEKKUMIS- JA VÕRDLUSHIND 
MAJANDUSAASTAL 1980/81 

Aegunud 

KOM(2007) 712  
2007/0246/ACC 

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelise 
veinikaubanduse lepingu sõlmimise kohta  

Aegunud. Nõukogu on võtnud vastu otsuse 2009/49 
dokumendis KOM (2008) 653 esitatud ettepaneku alusel. 

KOM(2007) 239 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa 
Arengufondi osamaksu tasuvate liikmesriikide osamaksud (2007. aasta 
täiendav makse) 

Aegunud 28. juunil 2007. aastal vastuvõetud nõukogu 
otsuse tõttu, mis põhines komisjoni 13. juuni 2007. aasta 
ettepanekul KOM (2007) 321. 

KOM(1979) 345 ETTEPANEK: NÕUKOGU OTSUS, MILLEGA ERALDATAKSE EUROOPA 
SÖE- JA TERASEÜHENDUSELE (ESTÜ) EUROOPA ÜHENDUSTE 
ÜLDEELARVEST RAHALINE ERITOETUS 

Aegunud 

KOM(1998) 96 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni protokollile alla 
kirjutamist Euroopa Ühenduse poolt  

Aegunud. Nõukogu järeldused selle küsimuse kohta võeti 
vastu 16. juunil 1998.  

KOM(2006) 602 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa 
Ühenduse seisukoht Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli muudatusettepaneku suhtes 

Aegunud. Ettepanekus on viidatud 2006. aasta novembris 
toimunud Kyoto protokolli osaliste koosolekule (COP/MOP2). 
 

KOM(1980) 863/2 ETTEPANEK: NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) TEATAVATE LAENUDE 
INTRESSITOETUSTE KOHTA, MIDA ON ANTUD ÜHENDUSE 
ERAKORRALISE ABI RAAMES ITAALIAS 1980. AASTA NOVEMBRIS 
TOIMUNUD MAAVÄRINAS KANNATADA SAANUD PIIRKONDADE 
TAASTAMISEKS  

Aegunud 

SEK(2002) 1110 
Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS PORTUGALILE valitsemissektori eelarve 
ülemäärase puudujäägi kõrvaldamiseks (Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 104 lõike 7 kohaldamine) 

Aegunud 

SEK(2002) 1118 
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS eelarvepuudujäägi kohta Portugalis 
(Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 104 lõike 6 kohaldamine) 

Aegunud 

SEK(2002) 1246/1 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS anda Prantsusmaale varane hoiatus Aegunud 
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ülemäärase eelarvepuudujäägi vältimiseks 
SEK(2002) 1246/2 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS avalikustada soovitus anda Prantsusmaale 

varane hoiatus ülemäärase eelarvepuudujäägi vältimiseks  
Aegunud 

SEK(2005) 994 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS PORTUGALILE, mille eesmärk on 
lõpetada ülemäärane valitsemissektori eelarvepuudujäägi olukord 

Aegunud 

KOM(2002) 615 
2002/0262/ACC 

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb ühenduse seisukohta seoses 
ühise nõuandekomitee moodustamisega, mille suhtes teeb otsuse Euroopa 
ühenduste ja Leedu vahel sõlmitud Euroopa lepingu alusel asutatud 
assotsieerimisnõukogu 

Aegunud 

KOM(1986) 14 ETTEPANEK: NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ), MILLEGA MUUDETAKSE 
MÄÄRUST (EMÜ) NR 1365/75 EUROOPA ELU- JA TÖÖTINGIMUSTE 
PARANDAMISE FONDI LOOMISE KOHTA 

Aegunud 

KOM(2001) 344 
2001/0137/COD 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi liikmete assistentide osas nõukogu 
määrust (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta 
ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes) ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72 (millega 
määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord) 

Aegunud. Hõlmatud määrusega EÜ) nr 883/2004. 
 

SEK(1993) 1465 ETTEPANEK: NÕUKOGU OTSUS, MILLEGA VÕETAKSE VASTU 
DIREKTIIVID KOMISJONI POOLT LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMISE KOHTA 
TUUMAOHUTUSE RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONIGA ÜHINEMISE 
ÜLE  

Aegunud. Euratom ühines tuumaohutuse konventsiooniga 
nõukogu 7. detsembri 1998. aasta otsuse alusel.  

KOM(2003) 32/1 
2003/0021/CNS 

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV (EURATOM), millega sätestatakse 
tuumarajatiste turvalisust käsitlevad põhikohustused ja üldpõhimõtted 

Aegunud, arvestades, et direktiiv (EURATOM), millega 
sätestatakse tuumaalase turvalisuse raamistik, võeti vastu 
18. juunil 2009. 

   
KOM(2004) 716 
2004/0249/CNS 

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud 
tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta 

Aegunud. Nõukogu võttis vastu ettepaneku dokumendi 
KOM(2005) 673 alusel.  

KOM(2006) 179 Eelnõu: INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOKKULEPE 
institutsioonidevahelise koostöö kohta rahvusvaheliste konventsioonide 
raames, mille osalised on Euroopa Aatomienergiaühendus ja selle 
liikmesriigid 

Aegunud 

KOM(2007) 748 
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühenduse ühise seisukoha kehtestamise 
kohta energiaühenduse ministrite nõukogus (Belgrad, 18. detsember 2007) 

Aegunud 

KOM(1979) 179 
SOOVITUS: NÕUKOGU OTSUS, MILLEGA VOLITATAKSE KOMISJONI 
OSA VÕTMA METSLOOMADE RÄNDLIIKIDE KAITSE KONVENTSIOONI 
ÜLE PEETAVATEST LÄBIRÄÄKIMISTEST 

Aegunud 

KOM(1985) 281 
SOOVITUS: NÕUKOGU OTSUS, MILLEGA VOLITATAKSE KOMISJONI 
PIDAMA ÜHENDUSE NIMEL LÄBIRÄÄKIMISI MAISMAALT LÄHTUVA 
MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONIS SÄTESTATUD 

Aegunud 
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PROGRAMMIDE JA MEETMETE VÕTMISE ÜLE 

KOM(1986) 362/3 
1986/1019/CNS 

SOOVITUS: NÕUKOGU OTSUS, MILLEGA VOLITATAKSE KOMISJONI 
PIDAMA ÜHENDUSE NIMEL OECD JA ÜRO KESKKONNAPROGRAMMI 
RAAMES LÄBIRÄÄKIMISI OHTLIKE KEMIKAALIDEGA KAUPLEMISEGA 
SEOTUD TEATAMIS- JA KONSULTEERIMISKORRA ÜLE 

Aegunud 

KOM(1995) 325/2 
1995/0184/CNS 

EELNÕU: NÕUKOGU RESOLUTSIOON EUROOPA KESKKONNAAMETI 
ARENDAMISE JA RAKENDAMISE KOHTA 

Aegunud. Nõukogu võttis järeldused selle küsimuse kohta 
vastu 9. novembril 1995. 

KOM(1998) 344 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
keskkonnainfo kättesaadavuse, üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu 
poole pöördumise konventsiooni allakirjutamise kohta Euroopa Ühenduse 
poolt 

Aegunud. Nõukogu võttis järeldused selle küsimuse kohta 
vastu 17. juunil 1998. 

KOM(2007) 367 
2007/0126/COD 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega 
muudetakse direktiivi 87/372/EMÜ sagedusalade kohta, mis reserveeritakse 
üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside 
kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses 

Aegunud. Komisjon on esitanud muudetud ettepaneku 
KOM(2008) 762, mille seadusandja võttis vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivina 2009/114/EÜ, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 87/372/EMÜ. 

KOM(2006) 255 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Bulgaaria Vabariigi 
vahelise lepingu sõlmimise kohta, mis käsitleb Bulgaaria osalemist 
Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse töös 

Aegunud 

KOM(2006) 256 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Rumeenia vahelise 
lepingu sõlmimise kohta, mis käsitleb Rumeenia osalemist Narkootikumide 
ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse töös  

Aegunud 

KOM (2006) 752/3 Ettepanekud: nõukogu otsused Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa 
Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga, mis 
käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, 
kohaldamise ja edasiarendamisega, käsitleva protokolli sõlmimise kohta 
Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja 
Liechtensteini Vürstiriigi vahel Euroopa Ühenduse nimel 

Aegunud pärast Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumist; 
ühendatud dokumendiga KOM(2006) 752/4. 

KOM(2005)276/1 
2005/0127/COD 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 
intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete 
kohta 

Komisjon kavatseb esitada uue ettepaneku 2011. aastal.  

KOM(2007) 306 
2007/0104/CNS 

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna 
andmeside infrastruktuuri paigaldamise, rakendamise ja haldamise kohta 

Kõnealuse (ja järgmise) ettepaneku eesmärk on sätestada 
konkreetne õiguslik alus uue lepingu sõlmimiseks nimetatud 
tegevuste kohta. Kuna hankemenetlus on lõpule viidud, on 
need kaks ettepanekut aegunud. 

KOM(2007) 311 
2007/0108/CNS 

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna 
andmeside infrastruktuuri paigaldamise, rakendamise ja haldamise kohta 

Kõnealuse (ja eelmise) ettepaneku eesmärk on sätestada 
konkreetne õiguslik alus uue lepingu sõlmimiseks nimetatud 
tegevuste kohta. Kuna hankemenetlus on lõpule viidud, on 
need kaks ettepanekut aegunud. 

KOM(1980) 722 
1980/1031/CNS ETTEPANEK: NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ), MILLEGA MÄÄRATAKSE 

KINDLAKS TEATAVATE ÜHENDUSE KALASTUSVÖÖNDIS ELAVATE 

Aegunud 
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KALAVARUDE LUBATUD KOGUPÜÜK 1981. AASTAL JA ÜHENDUSE 
KÄSUTUSES OLEVATE VARUDE KOKKUARVUTAMISE TINGIMUSED 

KOM(2007) 595 
2007/0222/APP Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega volitatakse komisjoni heaks kiitma 

muudatusi Euroopa Ühenduse ja kolmandate riikide vahel sõlmitud 
kalandusalastes partnerluslepingutes 

Aegunud uute Lissaboni lepingu alusel seadusandlike 
menetluste tõttu, mida kohaldatakse kalandusalaste 
partnerluslepingute vastuvõtmise suhtes. 

KOM(2007) 782 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli (millega määratakse kindlaks 
Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelises kalandusalases 
partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) 
lõpetamise kohta  

Aegunud. Nõukogu määrus (EÜ) nr 704/2008 võeti vastu 15. 
juulil 2008. 

KOM(2008) 324 
2008/0112 CNS 

Ettepanek: nõukogu määrus kalavarude kaitse kohta tehniliste meetmete 
abil 

Aegunud. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1288/2009 võeti vastu 
27. novembril 2009 ning sellega kehtestati tehnilised 
üleminekumeetmed ajavahemikuks 1. jaanuarist 2010 kuni 
30. juunini 2011. 

KOM(1975) 490 
1975/1012/CNS 

ETTEPANEK: NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ), MIS KÄSITLEB 
LIIKMESRIIKIDE VAHELIST KAUPADE RAUDTEE-, MAANTEE- JA 
SISEVEETRANSPORDI TURGUDE SEIRE SÜSTEEMI 

Aegunud 

KOM(2005) 158/2 
2005/0060/CNS 

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Bulgaaria Vabariigi 
vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta 

Aegunud  

KOM(2005) 369/2 
2005/0148/APP 

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Rumeenia vahelise 
teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu allakirjutamise kohta 

Aegunud  

KOM(2006)79/2 
2006/0025/COD 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS tarneahela 
turvalisuse tugevdamise kohta 

Aegunud. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 
450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik 
(ajakohastatud tolliseadustik), hõlmab kõnealuse ettepaneku 
eesmärke. 

KOM(2005)468 
2005/0198/APP  

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Euroopa Ühenduse nimel 
sõlmida Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Liidunõukogu vaheline vastastikuse 
mõistmise memorandum, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni toetust 
majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks laienenud Euroopa 
Liidus, ja millega volitatakse teatavaid liikmesriike sõlmima Šveitsi 
konföderatsiooniga eraldi lepinguid memorandumi rakendamise kohta 

Aegunud. Kõnealune ettepanek asendati 27. veebruaril 
2006. aastal allakirjutatud Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelise 
vastastikuse mõistmise memorandumiga. 

KOM(1998) 339 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega keelatakse ajutiselt Austrias müüa 
geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.), millel on ühendatud Bt-
endotoksiini geenist tulenevad insektitsiidsed omadused ja herbitsiid 
glufosinaatammooniumi kõrgendatud taluvus 

Aegunud 
 
 

KOM(1998) 340 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega keelatakse ajutiselt Luksemburgis 
kasutada ja müüa geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.), millel on 
ühendatud Bt-endotoksiini geenist tulenevad insektitsiidsed omadused ja 
herbitsiid glufosinaatammooniumi kõrgendatud taluvus 

Aegunud 
 

KOM(2003) 537 
2003/0208/COD 

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse erandlikud 
kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja 

Aegunud. Kodifitseeritud versioon on vastu võetud – 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1215/2009, 30. november 2009, 
KOM (2008) 889.  
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territooriumide suhtes (kodifitseeritud versioon) 
KOM(2004) 232 
2004/0074/COD 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV raudtee-
ettevõtjate litsentseerimise kohta (kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Asendatakse uue, uuestisõnastatud 
ettepanekuga, mis on ettevalmistamisel. 

KOM(2006) 286 
2006/0100/COD 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 
geneetiliselt muundatud mikroorganismide isoleeritud kasutamise kohta 

Aegunud. Kodifitseeritud versioon on vastu võetud – 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/41/EÜ, 6. mai 
2009  

KOM(2006) 497 
2006/0164/COD Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Atlandi 

ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste 
andmete esitamise kohta (kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Kodifitseeritud versioon on vastu võetud – 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 217/2009, 
11. märts 2009, KOM (2007) 762. 

KOM(2007)344 2007/0119/COD Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 
mootorsõidukite ja nende haagiste andmesiltide ning kirjete, nende asukoha 
ja kinnitusviisi kohta (kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Algakt tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 661/2009. 

KOM(2007) 451 
2007/0162/COD 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 
mootorsõidukite ja nende haagiste tagumiste numbritulelaternate kohta 
(kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Algakt tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 661/2009. 

KOM(2007) 867 
2007/0298/COD 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 
üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste 
kohta (kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Asendatud uuestisõnastatud ettepanekuga 
KOM(2009) 391. 

KOM(2007) 873 
2007/0299/COD Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriigi 

territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta 
(kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Komisjon kavatseb 2011. aastal esitada 
ettepaneku direktiivi 93/7/EMÜ uuestisõnastamiseks. 

KOM(2003) 841 
2003/0331/CNS 

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 
2003/49/EÜ eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja 
litsentsitasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta  

Aegunud. Uus ettepanek on plaanis esitada 2010. või 2011. 
aastal. 

KOM(2004) 227/2 
2004/0072/CNS 

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ 
aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, 
liikumise ning järelevalve kohta  

Aegunud pärast direktiivi 2008/118 vastuvõtmist. 

SEK(2004) 1015 Eelnõu: EÜ-EFTA ÜHISKOMITEE "ÜHISTRANSIIDI" OTSUS nr 1/2004, 
millega muudetakse 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri 
konventsiooni - Ühenduse ühise seisukoha eelnõu 

Aegunud. Muudatusettepanekud on integreeritud 
konventsiooni (17. juuni 2005. aasta otsus 2005/558/EÜ).  

KOM(2006) 263 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse Kreekal ja Portugalil võtta 
erimeetmeid, millega tehakse erand direktiivi 77/388/EMÜ artiklit 21 lõikest 1 
(kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta)  

Aegunud, sest erieeskirjad on nüüd direktiiviga lubatud 
(käibemaksudirektiivi artikkel 199)  

KOM(1995) 245/1 
1996/0053/APP 

ETTEPANEK: NÕUKOGU OTSUS ÜHELT POOLT EUROOPA 
ÜHENDUSE, EUROOPA SÖE- JA TERASEÜHENDUSE JA EUROOPA 
AATOMIENERGIAÜHENDUSE NING TEISELT POOLT VALGEVENE 
VABARIIGI VAHELISE KAUBANDUST JA KAUBANDUSKÜSIMUSI 
KÄSITLEVA VAHELEPINGU SÕLMIMISE KOHTA EUROOPA ÜHENDUSE 
POOLT 

Kuna ettepanek esitati 15 aastat tagasi, on nii 
institutsiooniline kui ka poliitiline olukord muutunud. Praegu 
valmistab komisjon 2009. aasta novembri nõukogu 
järelduste järelmeetmetena Valgevenele ette ühist 
üleminekukava. 
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KOM(2005) 326 
2005/0132/COD 

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb lepingute sõlmimist 
teenuskaubanduse valdkonnas (välja arvatud transporditeenused) 

Kõnealune ettepanek aegus, kui jõustus Lissaboni leping, 
millega anti ELile ainupädevus pidada läbirääkimisi 
teenuskaubanduse valdkonnas. 

KOM(2006) 559/2 
2006/0176/APP 

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa ühenduste ja nende 
liikmesriikide ning Bulgaaria Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu 
(Euroopa lepingu) tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise 
lisaprotokolli sõlmimist - PECA - 

Ettepanek aegus pärast Bulgaaria saamist Euroopa Liidu 
liikmesriigiks 1. jaanuaril 2007. 

KOM(2006) 147 
2006/0052/COD 

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb EÜ poolt GATT 1994 XXIV 
artikli lõike 6 raames peetud läbirääkimiste tulemusel sõlmitud lepingu 
rakendamist ja millega muudetakse määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja 
statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa 

Aegunud. Ettepaneku eesmärk oli täiendada nõukogu 
määruse (EÜ) nr 2658/87 I lisa nii, nagu seda on juba tehtud 
sarnase, artikli XXIV lõike 6 kontekstis Hiina 
Rahvavabariigiga sõlmitud lepingu puhul (nõukogu otsus 
2006/398 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 838/2006). 

  


