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Liite I: Vuoden 2010 strategiset aloitteet* 

 
* Aloitteet, jotka komissio aikoo tehdä vuonna 2010 (9 kuukauden aikana huhtikuusta joulukuuhun) 
 
Nimi Aloitetyyppi Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista 
Kriisin ratkaiseminen 
1. Tiedonanto laajempaan ja 
perusteellisempaan valvontaan 
perustuvasta tehokkaammasta politiikan 
koordinointijärjestelmästä 
(toinen vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tiedonannossa ehdotetaan keinoja, joilla vahvistetaan euroalueen valmiuksia edistää rahaliiton vakautta ja 
yhteenkuuluvuutta vakaus- ja kasvusopimuksen ja Eurooppa 2020 -strategian ohjausjärjestelmän 
puitteissa. Siinä esitetään tapoja panna Lissabonin sopimuksen 136 artikla käytännössä täytäntöön ja 
korjata julkisen talouden ja makrotalouden epätasapainoa tehokkaammalla valvonnalla.  

2. Säädösehdotus läpinäkyvyyden ja 
vakauden parantamiseksi 
johdannaismarkkinoilla  
(toinen vuosineljännes) 

Säädös Tärkeimpänä päämääränä on lisätä johdannaismarkkinoiden turvallisuutta lisäämällä läpinäkyvyyttä ja 
vähentämällä vastapuoliriskiä. Ehdotettavassa säädöksessä annetaan valtuudet vakioitujen 
johdannaissopimusten keskusvastapuoliselvitykseen (CCP) ja luodaan keskusvastapuoliyhteisöille yhteiset 
turvallisuus-, sääntely- ja toimintanormit vastapuoliriskin vähentämiseksi. Lisäksi siinä annetaan 
markkinaosapuolille valtuudet kirjata positiot ja kaikki transaktiot, joita keskusvastapuoliyhteisö ei ole 
selvittänyt, kauppatietorekisteriin ja säädetään kauppatietorekisterien sääntelystä ja valvonnasta 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi. 

3. Säädösaloite lyhyeksimyynnistä/ 
luottoriskijohdannaisista 
(kolmas vuosineljännes) 

Säädös Aloitteella pyritään ehkäisemään johdannaisiin ja muihin rahoitusinstrumentteihin liittyviä vahingollisia 
kauppatapoja. Aloite täydentää rahoitusjohdannaisia koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
luottoriskijohdannaisten osalta. 

4. Talletusten vakuusjärjestelmistä 
annetun direktiivin tarkistus 
(toinen vuosineljännes) 

Säädös Tarkistuksella pyritään parantamaan kuluttajansuojaa (talletussuojaa) yhdenmukaistamalla 
pankkitalletusten talletussuoja 100 000 euroon ja varmistamaan talletusten vakuusjärjestelmistä annetun 
direktiivin parempi teho. 

5. Markkinoiden väärinkäyttöä koskevan 
direktiivin tarkistus 
(neljäs vuosineljännes) 

Säädös Tarkoituksena on lisätä markkinoiden eheyttä määrittelemällä markkinoiden väärinkäyttötapaukset, suojata 
sijoittajia ja antaa toimivaltaisille hallintoviranomaisille mahdollisuus tutkia markkinoiden väärinkäyttöä ja 
rangaista siitä. Lisäksi säädetään markkinoiden väärinkäytöstä määrättävien rangaistusten tasosta ja 
luonteesta. 

6. Tiedonanto vaikuttavasta ja 
tehokkaasta kriisinhallintakehyksestä 
(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään komission ehdotukset, joilla on tarkoitus antaa viranomaisille tarvittavat välineet 
kansainvälisten pankkikriisien ratkaisemiseen ja vähentää tällä tavoin veronmaksajille aiheutuvia 
kustannuksia. Uusilla välineillä on määrä parantaa oikeusvarmuutta ja vähentää kanteidennostoriskiä. 

7. Neljännen vakavaraisuusdirektiivin 
tarkistus 
(neljäs vuosineljännes) 

Säädös Tarkistus koskee velkaantuneisuusastetta, dynaamisia varauksia, maksuvalmiutta, 
myötäsyklisyyttä/puskureita, pääoman määritelmää, systeemisesti merkittäviä rahoituslaitoksia ja 
vastapuoliluottoriskiä. Tarkoituksena on päivittää sääntelyä kriisin vuoksi ja edistää EU:n 
rahoitusjärjestelmän vakautta esim. pakottamalla pankit siirtämään hyvinä aikoina ylimääräistä pääomaa 
puskuriksi, jolla voidaan varautua markkinatilanteen heikkenemiseen. 

8. Tiedonanto vaihtoehdoista 
kriisinratkaisurahastoiksi 
(toinen vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Asiakirjassa esitetään todennäköisesti huhtikuussa julkaistavan IMF:n raportin perusteella Eurooppa-
neuvostolle vaihtoehdot pankkien kriisinratkaisurahastojen perustamiseksi kriisinhallintavälineeksi. 
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Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeiden edistäminen 
9. Tiedonanto eurooppalaisesta 
digitaalistrategiasta 
(toinen vuosineljännes) 
 
 

Säädös / muu kuin 
säädös 

Eurooppalaisella digitaalistrategialla pyritään hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa merkittävänä 
kehitystä vauhdittavana teknologiana, jonka avulla siirrytään vähähiiliseen, osaamiseen perustuvaan ja 
kilpailukykyiseen talouteen. Strategiassa esitetään yhdennetty tapa lähestyä digitaalitalouden ja 
-yhteiskunnan haasteita ja käsitellään asioita sekä kysyntä- että tarjontapuolen näkökulmasta. Siinä 
määritetään konkreettisia toimenpiteitä, jotka EU:n tai jäsenvaltioiden tasolla on toteutettava, jotta nopeat 
internetyhteydet voidaan ulottaa mahdollisimman laajalle, saada aikaan rajattomat tavaroiden, palvelujen ja 
sisältöjen verkkomarkkinat sekä parantaa osaamista ja tarjota tulevaisuuden palveluja. 

10. Tiedonanto globalisaatioajan 
teollisuuspolitiikasta 
(kolmas vuosineljännes) 

Muu kuin 
lainsäädäntö 

Tiedonannossa teollisuuden kilpailukykyyn liittyvät yleiset tavoitteet, joissa ohjenuorana on vähähiilisyys, 
muunnetaan konkreettisiksi EU:n tason aloitteiksi. Siinä määritellään sidosryhmien kanssa puitteet, joissa 
teollisuussektoreiden rakenteita uudistetaan tulevaisuuteen suuntautuvan toiminnan suuntaan, yhdistämällä 
esim. järkevää sääntelyä, julkisia hankintoja, kilpailusääntöjä ja standardeja. Työmarkkinaosapuolten 
kanssa tehdään yhteistyötä muutoksen ennakoinnin ja hallinnan sekä rakenteiden uudistamisen 
sosiaalisten seurausten käsittelemiseksi.  

11. Tiedonanto eurooppalaisesta 
tutkimus- ja innovointisuunnitelmasta 
(kolmas vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Eurooppalaisessa tutkimus- ja innovointisuunnitelmassa ehdotetaan indikaattoria innovoinnin seurantaan, 
kuten Eurooppa 2020 -tiedonannossa ilmoitettiin. Siinä myös määritetään poliittiset puitteet eurooppalaisten 
tutkimus- ja innovointikumppanuuksien kehittämiselle, taustateknologian kehittämiselle, tutkimuksen ja 
innovoinnin reunaehtojen optimoinnille, tutkimusta ja innovointia tukevien EU:n välineiden vahvistamiselle, 
yksinkertaistamiselle ja jatkokehittelylle. Myös ekoinnovointia käsitellään ympäristöteknologiaa koskevan 
toimintasuunnitelman (2004–2009) uudelleentarkastelun pohjalta. 

12. Youth on the move (Nuoriso 
liikkeellä) -hanke 
(kolmas vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään strategia EU:n ja jäsenvaltioiden nuoriso-, opiskelija- ja tutkijavaihto-ohjelmien 
yhdentämiseksi, korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamiseksi, yrittäjyyden edistämiseksi nuorten 
työntekijöiden liikkuvuuden avulla sekä arkioppimisen tunnustamisen edistämiseksi. Siinä kerrotaan 
tulevina vuosina esitettävistä lisähankkeista, joissa on sekä politiikkaan että ohjelmiin liittyviä elementtejä. 
Tähän yhteyteen kuuluu eurooppalainen yrittäjävaihto-ohjelma ”Erasmus nuorille yrittäjille”. 

13. Tiedonanto nuorten työllisyydestä 
(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tiedonannossa tarkastellaan keinoja vahvistaa politiikkaa niin, että talouskriisin nuorille aiheuttamat 
ongelmat voitaisiin ratkaista. Siinä tutkitaan, miten siirtymistä koulutuksesta työelämään voitaisiin helpottaa. 
Tiedonannossa käsitellään myös sitä, miten poliittisten painopisteiden ja EU:n rahastojen, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahaston, välille voitaisiin luoda parempi yhteys. Tiedonannossa kerrotaan uusista 
aloitteista, joihin kuuluvat esim. nuorten maantieteellisen liikkuvuuden edistäminen (EURES) ja 
elinkeinoelämän mobilisointi nuorten työllistämiseen, ja ilmoitetaan suoran tuen lisäämisestä innovatiivisiin 
hankkeisiin Progress-ohjelman, elinikäisen oppimisen ohjelman ja Youth in Action -ohjelman kautta. 

14. Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma  
(kolmas vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tarkoituksena on määrittää keinoja hallita paremmin taloudellisia siirtymiä ja lisätä työvoimaosuuksia, 
helpottaa työvoiman liikkuvuutta EU:n sisällä ja saada rakennerahastojen asianmukaisella taloudellisella 
tuella osaaminen ja työvoiman tarjonta paremmin vastaamaan kysyntää, vahvistaa työmarkkinaosapuolten 
valmiuksia, vahvistaa koulutusyhteistyötä osaamisen tason kohottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että  
osaamista on mahdollista hankkia peruskoulutuksessa, ammattikoulutuksessa, korkea-asteen 
koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa ja että tämä osaaminen tunnustetaan näillä kaikilla koulutustasoilla: 
eurooppalainen taito-, osaamis- ja ammattiluokittelu (European Skills, Competences and Occupations 
framework, ESCO). 
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15. Tiedonanto köyhyydentorjunta-
foorumista 
(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös 
 

Tavoitteena on tehdä köyhyydentorjuntafoorumia koskevia ehdotuksia ja ilmoittaa muutoksista sosiaalialan 
avoimeen koordinointimenetelmään tulosten saamiseksi. Tiedonannossa tarkastellaan edistymistä 
sosiaalialalla ja ajetaan eteenpäin strategiaa, jolla lisätään poliittista sitoutumista ja näkyvyyttä sekä 
vahvistetaan myönteistä vuorovaikutusta muiden politiikanalojen kanssa. Erityisenä painopisteenä on 
aktiivinen osallistaminen ja lasten köyhyys. 

Euroopan pullonkaulojen korjaaminen 
16. Sisämarkkinoiden 
uudelleenlanseeraus 
(toinen vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tiedonanto on jatkoa Montin raportille. Eurooppa 2020 -strategian jatkotoimena siinä esitetään diagnoosi 
”puuttuvista lenkeistä” ja näytetään suuntaa sisämarkkinoiden uudelleenkäynnistämiselle, jotta kaikki niiden 
tarjoamat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää. 

17. Asetus tulevan EU:n patentin 
käännösvaatimuksista 
(toinen vuosineljännes) 

Säädös Asetusta tarvitaan, jotta EU:n patentin käännösjärjestelyihin liittyvät ongelmat, joita ei käsitelty EU:n 
patenttia koskevassa asetuksessa, voidaan ratkaista (Lissabonin sopimus tarjoaa oikeusperustan erilliselle 
asetukselle kieli- ja käännösjärjestelyistä). Tämä on EU:n patentin toteutumisen kannalta ratkaisevaa. 

18. Valkoinen kirja liikenteen 
tulevaisuudesta  
(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Valkoisessa kirjassa hahmotellaan liikenteen toimintaohjelmaa vuoteen 2020. Siinä määritellään 
kokonaispuitteet seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi toimille, jotka koskevat liikenteen infrastruktuuria, 
sisämarkkinalainsäädäntöä, liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, liikenteen hallintaa ja puhtaita 
ajoneuvoja sekä standardoinnin, markkinalähtöisten välineiden ja kannustimien käyttöä. Siinä esitetään 
toimet, joita yhteisen liikenteen alueen luominen edellyttää, ja käsitellään EU 2020 –strategian tavoitteita 
(erityisesti tavoitetta käyttää T&K:hen 3 prosenttia suhteessa BKT:hen ja kasvihuonekaasupäästöjä, 
uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevaa 20/20/20-tavoitetta).   

19. Energiainfrastruktuuripaketti: 
• Tiedonanto 

energiainfrastruktuurin 
kehityksestä 2020/30-
näkökulmasta 

• Komission valmisteluasiakirja 
energiainfrastruktuurista 

• Tiedonanto Euroopan 
pohjoisten merien offshore-
verkkoja koskevan alustavan 
suunnitelman valmistelusta 

• Kertomus älykkäiden verkkojen 
nykytilanteesta 

(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös / 
säädös 

Tiedonannossa keskitytään investointitarpeisiin kysyntä- ja tarjontaskenaarioiden ja siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (ENTSO) verkkoja koskevan 10-vuotissuunnitelman  perusteella ja 
infrastruktuurien kehittämisen ja rahoittamisen prioriteetteihin. Lisäksi siinä tarkastellaan toimenpiteitä, joilla 
pyritään monipuolistamaan kaasuntoimituslähteitä ja –reittejä, sekä tulevia infrastruktuuritarpeita, esim. öljy 
tai hiilidioksidi.  
 
Valmisteluasiakirjassa arvioidaan toisessa strategisessa energiakatsauksessa ilmoitettuja kuutta 
ensisijaista infrastruktuuritointa, joihin kuuluu Välimeren kaasu- ja sähköverkkojen yhteenliittäminen. 
Offshore-verkkoja koskevassa tiedonannossa esitetään visio vuosiksi 2020 ja 2030 sekä määritetään 
tärkeimmät sääntelyongelmat, jotka on ratkaistava, jotta pidemmällä aikavälillä voidaan kehittää paremmin 
yhdennettyjä verkkoratkaisuja. Älykkäitä verkkoja koskevassa kertomuksessa tarkastellaan alan kehitystä. 
Mahdollinen säädösehdotus annetaan vuonna 2011. 

Ihmisten tuominen EU:n toiminnan keskiöön ja kansalaisten Euroopan rakentaminen 
20. Toimintasuunnitelma Tukholman 
ohjelman toteuttamiseksi 
(toinen vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Toimintasuunnitelma perustuu Tukholman ohjelmaan, ja siinä luetellaan täsmällisiä toimia, jotka on 
toteutettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä voisi olla:  
- lyhyt johdantona toimiva tiedonanto, jossa uusi komissio voi esittää näkemyksensä ohjelmasta ja korostaa 
seuraavan kauden ensisijaisia tavoitteitaan ja jossa Tukholman ohjelma muunnetaan kohdennetummaksi 
poliittiseksi viestiksi; 
- taulukoita toimista, joita tarvitaan Tukholman ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi vuosina 2010–2014, 
ja kunkin toimen osalta toteutusaika ja vastuutaho(t). 
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21. Tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 
(Bryssel I) tarkistaminen 
(neljäs vuosineljännes) 

Säädös Asetuksen tarkistamisella pyritään seuraaviin tavoitteisiin: edetä kohti eksekvatuurimenettelyn poistamista 
siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, laajentaa asetuksen soveltamisalaa tilanteisiin, joissa on kyse 
suhteista kolmansiin valtioihin, mukauttaa sen säännöksiä kyseisen alan uusiin kansainvälisiin välineisiin ja 
parantaa niiden säännösten toimintaa, joiden soveltamisessa on havaittu ongelmia.  

22. Työaikadirektiivin tarkistaminen 
(neljäs vuosineljännes) 

Säädös Tarkoituksena on tehdä uusia ehdotuksia, joilla lainsäädäntöä mukautetaan 2000-luvun työntekijöiden, 
yritysten, julkishallinnon ja kuluttajien tarpeita vastaavaksi. Ehdotukset perustuvat kaksivaiheiseen 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen (perussopimuksen perusteella) ja etukäteen julkaistavaan 
oikeudellisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointiin. 

23. Tiedonanto eurooppalaisesta 
sopimusoikeudesta – Yhteisen 
viitekehyksen hyväksymiseen tähtäävät 
toimet 
(kolmas vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tiedonannolla pyritään käynnistämään prosessi, joka johtaa siihen, että eurooppalaisesta 
sopimusoikeudesta tulee vaihtoehtoinen 28. oikeusjärjestys, tai siihen, että luodaan Euroopan 
yksityisoikeuden säännöstö. Tiedonannossa esitetään sopimusoikeuden alan yhteistä viitekehystä 
koskevan työn perusteella menetelmä yhteisen viitekehyksen hyväksymistä ja käyttöä varten. Uusi 
järjestelmä helpottaisi liiketoimia valtioiden rajojen yli ja takaisi vakioidut kauppaehdot, mistä uusille 
markkinoille suuntautuvat pienyritykset hyötyisivät. 

24. Kansalaisuutta koskeva kertomus, 
jossa analysoidaan vapaata liikkuvuutta 
haittaavia esteitä ja esitetään keinoja 
niiden poistamiseksi 
(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Euroopan komissio laatii SEUT-sopimuksen 25 artiklan nojalla joka kolmas vuosi kertomuksen 
kansalaisoikeuksien soveltamisesta. Tältä pohjalta voidaan tehdä ehdotuksia näiden oikeuksien 
vahvistamisesta tai lisäämisestä. Kansalaisuutta koskevassa kertomuksessa raportoidaan myös esteistä, 
joita kansalaiset kohtaavat yrittäessään hankkia tavaroita ja palveluja toisesta maasta, ja ehdotetaan 
keinoja näiden esteiden poistamiseksi. 

25. Uusi kattava tietosuojaa koskeva 
oikeudellinen kehys 
(neljäs vuosineljännes) 

Säädös EU:n tietosuojadirektiiviä (1995) on mukautettava teknologian kehitykseen ja lisäksi on varmistettava 
tietosuoja kaikissa EU:n toimissa Lissabonin sopimuksen (16 artikla) ja perusoikeuskirjan mukaisesti. 

Avoimen ja turvallisen Euroopan varmistaminen 
26. Tiedonanto sisäisen turvallisuuden 
strategiasta 
(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Sisäisen turvallisuuden strategia on tärkeä osa Tukholman ohjelmaa. Tukholman ohjelmassa määritetään 
yhteiset uhkat ja yhteiset välineet ja politiikat, joita EU:n on mahdollisimman suuressa määrin 
hyödynnettävä noiden uhkien torjumiseksi. Puheenjohtajavaltio Espanja laati ensimmäisen kansalaisille 
suunnatun asiakirjan. Tiedonannossa nämä yhdistetään tehokkaaksi politiikaksi poliisiyhteistyössä, rajoille 
pääsyssä ja rikosoikeudessa yhteisten uhkien torjumiseksi.  Painopiste on siellä, missä EU voi tuoda 
lisäarvoa toimillaan.  

Pitkän aikavälin yhteiskunnallisiin muutoksiin vastaaminen 
27. Vihreä kirja eläkkeistä 
(toinen vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tavoitteena on määrittää haasteet, keskustella jäsenvaltioiden ja unionin tehtävistä tällä alalla ja kerätä 
näkemyksiä laajalta sidosryhmäjoukolta. Vihreä kirja on laaja-alainen ja siinä tarkastellaan monenlaisia 
politiikan välineitä. Niihin kuuluvat avoimen koordinointimenetelmän käyttö eläkealalla, 
maksukyvyttömyysdirektiivin 8 artiklan, lisäeläkeoikeuksien säilyttämistä koskevan direktiivin ja 
työeläkelaitosten toiminnan vakauden valvontaa koskevan direktiivin tarkastelu sekä yhteisvaikutus 
sosiaaliturvasääntelyn kanssa. Vihreässä kirjassa tarkastellaan lisäksi laajempia vaikutuksia, kuten 
vakuuttamiseen, sijoittamiseen (yksityiset säästöt) ja asumiseen (käänteiset asuntolainat) liittyviä 
kysymyksiä. 



 

FI 6   FI 

28. Tiedonanto EU:n uudesta biologisen 
monimuotoisuuden politiikasta ja 
strategiasta vuoden 2010 jälkeen 
(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään sitoumukset, joita EU:n olisi syytä harkita kansainvälisessä kontekstissa 
ekosyysysteemeihin kohdistuvat paineet huomioon ottaen. Strategiassa esitetään joukko tavoitteita, joiden 
perusteella toimia toteutetaan. Analyysin kohteena ovat kaikki paineet (riistokäyttö, ilmastonmuutos, 
maankäytön muuttuminen/pirstaloituminen, tulokaslajit) ja ekosysteemit (metsä, vesistöt jne.). Pääpaino on 
kuitenkin tärkeimmissä biologisen monimuotoisuuden osatekijöissä tai yksittäisten sektoreiden (kuten 
maatalous ja kalastus) EU:n tasolla aikaan saamissa paineissa, jotta voidaan varmistaa oikea kohdennus ja 
saada aikaan tuloksia. 

29. Tiedonanto EU:n 
katastrofivalmiuksien parantamisesta 
(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään vaihtoehtoja EU:n katastrofivalmiuksien ja varautumisvalmiuksien 
vahvistamiseksi Euroopassa ja sen ulkopuolella kolmen rakennuspalikan pohjalta: pelastuspalvelu, 
humanitaarinen apu ja siviili-sotilasyhteistyö.  

Euroopan kauppastrategian syventäminen 
30. Tiedonanto ”Eurooppa 2020 -
kauppastrategia” 
(kolmas vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään laajat strategiset kauppapolitiikan ensisijaiset tavoitteet, joita on vietävä eteenpäin 
lähivuosina. Tiedonanto liittyy myös muihin EU:n tasolla vahvistettuihin taloudellisiin ja horisontaalisiin 
strategioihin, erityisesti Eurooppa 2020 -strategiaan. 

31. Tiedonanto unionin panoksesta 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi: 
vuosituhattavoitteita tukeva 12 kohdan 
toimintasuunnitelma  

Muu kuin säädös Tavoitteena on valmistella YK:n korkean tason seurantakokousta (syyskuussa 2010), arvioida edistymistä 
kahdeksan vuosituhattavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2015 mennessä ja määrittää EU:n yhteinen 
strategia, jolla varmistetaan, että se osallistuu oikeudenmukaisella tavalla jäljellä oleviin haasteisiin 
vastaamiseen.  

EU:n välineiden ja työskentelytapojen uudistaminen 
32. Talousarvion kokonaistarkastelu 
(kolmas vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tässä kattavassa vuodet 2007–2013 käsittävässä EU:n talousarvion kokonaistarkastelussa arvioidaan 
Eurooppa 2020 -strategiassa määritettyjen prioriteettien perusteella, miten EU:n varoilla voidaan 
mahdollisimman hyvin palvella unionin keskeisiä poliittisia tavoitteita, ja näin luodaan pohjaa keskusteluille, 
jotka johtavat seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. 

33. Tiedonanto yhteisen 
maatalouspolitiikan tulevaisuudesta  
(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Tiedonannossa selvitellään YMP:n tulevaisuutta, joka on julkisen keskustelun kannalta oleellinen kysymys, 
ja varmistetaan kuuleminen ennen säädösehdotuksen valmistelua. Se on jatkoa talousarvion 
kokonaistarkastelulle, eikä se vaikuta monivuotista rahoituskehystä koskeviin ehdotuksiin, jotka komissio 
tekee vuonna 2011. 

34. Viides kertomus taloudellisesta, 
sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta 
(neljäs vuosineljännes) 

Muu kuin säädös Kertomuksessa käsitellään edistymistä taloudellisessa, sosiaalisessa ja alueellisessa 
yhteenkuuluvuudessa, EU:n prioriteettien yhdentämistä, rahastojen, EIP:n ja muiden rahoitusvälineiden 
roolia, muiden EU:n politiikkojen ja kansallisten politiikkojen vaikutusta tapahtuneeseen edistymiseen sekä 
koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskevia vaihtoehtoja ennen kuin valmistellaan säädösehdotuksia. Se on 
jatkoa talousarvion kokonaistarkastelulle, eikä se vaikuta monivuotista rahoituskehystä koskeviin 
ehdotuksiin, jotka komissio tekee vuonna 2011.  
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Liite II: Alustava luettelo mahdollisista strategisista ja ensisijaisista aloitteista, joita harkitaan* 
 
* Aloitteet on ryhmitelty politiikan alojen mukaan. Kullakin politiikan alalla lihavoidut aloitteet ovat mahdollisia strategisia aloitteita. Luetellut aloitteet koskevat 
vuotta 2010 ja sen jälkeistä aikaa1. 
 
Nimi Aloitetyyppi Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista 
Maatalous ja maaseudun kehittäminen 
Säädösehdotukset jatkona komission 
tiedonantoon yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoden 2013 
jälkeen 

Säädös Lainsäädännölliset jatkotoimet komission tiedonannolle YMP:stä vuoden 2013 jälkeen. 

Maataloustuotteiden laatupolitiikkaa 
koskeva paketti  
 

Säädös ja muu kuin 
säädös 

- Laaditaan uudelleen maantieteellisiä merkintöjä koskeva lainsäädäntö. 
- Tutkitaan, onko mahdollista ottaa käyttöön vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja, kuten "vuoristotuote". 
- Harkitaan, pitäisikö maataloustuotteiden kaupan pitämisen vaatimusten puitteissa säätää kaupan 
pitämisen yleisestä perusvaatimuksesta ja asianmukaisista, tuotantopaikan kertovista 
pakkausmerkinnöistä. 
- Maataloustuotteiden laadunvarmennusjärjestelmiä koskevat suuntaviivat 

Neuvoston asetusten (EY) N:o 
1290/2005 (yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoittaminen), N:o 1234/2007 (yksi 
YMJ), N:o 247/2006 (POSEI) ja muiden 
mukauttaminen 

Säädös Tavoitteena on saattaa komissiolle siirretty toimivalta ja täytäntöönpanotoimivalta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaiseksi. 

Kertomus maitokiintiöistä 
terveystarkastuksen jatkotoimenpiteenä 
(asetuksen 1234/2007 184 artiklan 6 
kohta) 

Muu kuin säädös Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksesta marraskuussa 2009 tehtyjen päätelmien mukaan 
komission on annettava meijerialasta kaksi kertomusta, toinen ennen vuotta 2011 ja toinen ennen vuotta 
2013. Kertomusten erityisenä painopisteenä on pehmeän laskun lähestymistavan täytäntöönpano. Tämä 
kertomus on näistä ensimmäinen. 

Säädösehdotus jatkotoimenpiteenä 
komission tiedonannolle ”Kohti tuen 
parempaa kohdentamista luonnonhaitta-
alueiden viljelijöille” (epäsuotuisat alueet) 

Säädös Epäsuotuisille alueille myönnettävän tuen tarkoituksena on maatalousmaan käyttöä jatkamalla tukea 
maaseudun säilyttämistä sekä kestävien viljelyjärjestelmien ylläpitoa ja edistämistä. Se on keskeinen osa 
maaseudun kehittämispolitiikkaa. 

Maitoalan korkean tason 
asiantuntijaryhmän jatkotoimet 
 

Säädös ja muu kuin 
säädös 

Korkean tason asiantuntijaryhmä saa raporttinsa valmiiksi kesäkuussa 2010. Tästä saattaa seurata 
säädösehdotuksia ja muita aloitteita kuin säädöksiä. 

Talousarvio 
Ehdotus uudeksi monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi 

 Talousarvion prioriteettien asettaminen ja ehdotus uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi tulevalle 
jaksolle. 

                                                 
1 (**) tarkoittaa, että kyseessä ei ole oikeudellisesti sitova väline.  
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Varainhoitoasetuksen ja sen 
soveltamissääntöjen kolmivuotistarkistus 

Säädös Varainhoitoasetuksen tarkistamisella pyritään parantamaan talousarviomäärärahojen 
vipuvaikutusedellytyksiä (rahastot, kansainväliset rahoituslaitokset, julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet), edistämään tulosjohtoista lähestymistapaa avustuksiin ja lisäämään talousarvion 
toteuttamisen vastuuvelvollisuutta. 

Kertomus toimielinten välisen 
sopimuksen toiminnasta 

Muu kuin säädös Kertomuksessa esitetään perusteellinen selvitys nykyisen toimielinten sopimuksen toiminnasta siihen 
liitetyn julistuksen 1 mukaisesti ja tehdään tarvittaessa tarvittavat ehdotukset. 

Ilmastotoimet 
Tiedonanto ”Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen ja sen hillitsemisen 
sisällyttäminen EU:n politiikkoihin ja 
rahoitusvälineiden 
ilmastonmuutoskestävyyden 
varmistaminen” 

Muu kuin säädös Tiedonantoon sisällytetään strategia ja konkreettisia toimia, joilla ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen 
hillitseminen sisällytetään muihin EU:n politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin. Tähän sisältyy erityisesti 
ilmastonmuutoskestävyyden varmistaminen eri politiikan aloilla, jotka koskevat esim. maataloutta ja 
maaseudun kehittämistä, teollisuutta ja palveluja, energiaa, liikennettä, tutkimusta ja innovointia, 
terveyskysymyksiä, vesiasioita, meri- ja kalastusasioita, ekosysteemejä ja biologista monimuotoisuutta. 

Tiedonanto EU:n 30 prosentin 
päästöjenvähennystavoitteen 
toteuttamisen edellyttämien käytännön 
toimintalinjojen analysoinnista ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tilanteen arvioinnista 

Muu kuin säädös Analyysi toimenpiteistä, joita tarvitaan, jotta tavoite vähentää päästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 
mennessä voidaan ylittää ottaen huomioon vuotta 2050 koskevat hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteet. Sisältää myös arvion hiilivuotovaarassa olevien energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tilanteesta. 

Mahdollinen komission aloite 20 
prosentin ylittämisestä (20:stä 30 
prosenttiin)  

Säädös Vuonna 2010 tehtävän analyysin tuloksista riippuen mahdollinen aloite, joka mahdollisesti koskisi 20 
prosenttia ylittävän päästöjenvähennystavoitteen saavuttamista.  

Tiedonanto etenemisestä vähähiiliseen 
talouteen vuoteen 2050 mennessä 
määrittäen myös vuotta 2030 koskevat 
skenaariot 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään välietapit vuoden 2050 tavoitteen saavuttamiseksi, mukaan lukien tarvittavat 
skenaariot vuotta 2030 koskevasta tavoitteesta, tärkeimpien päästöjä aiheuttavien sektorien näkemykset 
huomioon ottaen. 

Ehdotus voimassa olevan lainsäädännön 
tarkistamiseksi niin, että siihen 
sisällytetään sopeutuminen ja 
hillitseminen  

Säädös Sopeutumista koskevan tiedonannon jatkotoimenpiteenä ehdotuksia ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 
sen hillitsemisen sisällyttämiseksi eri politiikkoihin ja ohjelmiin. 

Kertomus ja mahdollinen ehdotus 
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun 
asetuksen tarkistamiseksi 

Säädös / muu kuin 
säädös 

Kertomus, jossa arvioidaan fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen täytäntöönpanoa. 
Asetuksen edellyttämä uudelleentarkastelu ja tarvittaessa säädösehdotus. 

EU:n kasvihuonekaasujen seurantaa 
koskevan päätöksen tarkistaminen 

Säädös Kasvihuonekaasuja koskevien nykyisten seuranta- ja raportointivaatimusten virtaviivaistaminen ja 
parantaminen. 

Kilpailu 
Moottoriajoneuvoalan kilpailupolitiikan 
puitteiden uudelleentarkastelu 
(moottoriajoneuvoalan 
ryhmäpoikkeusasetus)  

Säädös ja muu kuin 
säädös 

Komissio hyväksyi lokakuussa 2009 moottoriajoneuvoalaa koskevan suuntaviivaluonnoksen ja 
ryhmäpoikkeusluonnoksen. Niillä on tarkoitus korvata voimassa oleva ryhmäpoikkeusasetus 
jälkimarkkinoilla 1. päivästä kesäkuuta 2010 alkaen ja ensimarkkinoilla 1. päivästä kesäkuuta 2013. 
Luonnoksia koskeva julkinen kuuleminen päättyi helmikuussa 2010.  
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Valtiontukitiedonanto lyhytaikaisista 
vientiluottovakuutuksista 
 

Muu kuin säädös Tiedonannolla lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista pyritään poistamaan kilpailun vääristymät, jotka 
johtuvat valtiontuesta lyhytaikaisten vientiluottovakuutusten sektorilla. Sitä sovelletaan valtiontukeen 
lyhytaikaisten vientiluottovakuutusten sektorilla. Nykyisen tiedoksiannon voimassaolo päättyy vuoden 2010 
lopussa, ellei sitä jatketa tai tarkastella uudelleen. 

Siirtyminen kilpailupolitiikassa 
horisontaalisiin sopimuksiin: kahden 
asetuksen (T&K-sopimukset ja 
erikoistumissopimukset) ja SEUT-
sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta 
horisontaalista yhteistyötä koskeviin 
sopimuksiin annettujen suuntaviivojen 
uudelleentarkastelu 

Säädös ja muu kuin 
säädös 

Erikoistumis- ja T&K-sopimuksiin sovellettavien ryhmäpoikkeusasetusten (joiden voimassaolo lakkaa 
joulukuussa 2010) uudelleentarkastelu;  samanaikainen horisontaalista yhteistyötä koskevista sopimuksista 
annettujen suuntaviivojen uudelleentarkastelu. Tavoitteena on varmistaa kilpailun suojelu horisontaalista 
yhteistyötä koskevien sopimusten alalla ja antaa yrityksille oikeusvarmuus. 

Ympäristösuuntaviivojen muuttaminen 
vuoden 2013 jälkeisen EU:n 
päästökauppajärjestelmän huomioon 
ottaen 
 

Muu kuin säädös Ympäristösuuntaviivoja on muutettava, jotta voidaan laatia säännöt päästökauppajärjestelmään liittyvän 
tuen kohtelulle (liittyy poliittisesti arkaluonteiseen hiilivuotokysymykseen). 

Ehdotus asetukseksi kivihiiliteollisuuden 
valtiontuesta 

Säädös Ehdotus neuvoston asetukseksi, jolla sallitaan sulkemistuki ja aikaisempien kausien menoja koskeva tuki 
kivihiiliteollisuudessa.  Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy vuoden 2010 lopussa. 

Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea 
koskevien puitteiden uudelleentarkastelu 
 
 

Muu kuin säädös Laivanrakennusteollisuudella on omat valtiontukisääntönsä, joissa on mm. tiukemmat aluetukisäännöt ja 
markkinoihin sopeutetut innovaatiotukisäännöt. Vuosina 2007–2008 päätettiin jatkaa 
laivanrakennuspuitteiden voimassaoloa kahdella lisävuodella. Vaihtoehtoja oli tutkittu ja teollisuudelle oli 
annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä.   
Uudelleentarkastelussa käsitellään sitä, ovatko alakohtaiset säännöt edelleen tarpeen, ja jos ovat, missä 
määrin nykyisiä sääntöjä olisi muutettava. 

Kehitysyhteistyö 
EKR:n tulevaisuus Säädös Nykyinen EKR päättyy vuonna 2013, ja on mahdollista, että EKR sisällytetään EU:n talousarvioon.  
Vuosituhattavoitteiden kevätpaketti 
(valmisteluasiakirjat: avun vaikutus, 
vuosituhattavoitteet, kauppaa tukeva 
apu, kehitysyhteistyön rahoitus) sekä 
ensimmäinen kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuutta koskeva 
työohjelma / ottaen huomioon keväällä 
2010 järjestettävä vuosituhatjulistuksen 
seurantakokous   

Muu kuin säädös Paketti koostuu tiedonannosta (31 kohta), johon liittyy myös muita, sitä tukevia asiakirjoja 
(vuosituhattavoitteissa edistyminen, kehitysyhteistyön rahoitus, avun vaikutus, kauppaa tukeva apu ja 
ensimmäinen kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskeva työohjelma), sekä erillisistä 
tiedonannoista, jotka koskevat EU:n politiikan puitteita kehitysmaiden auttamiseksi elintarviketurvaan 
liittyvissä haasteissa, EU:n roolia maailmanlaajuisissa terveyskysymyksissä sekä verotusta ja 
kehitysyhteistyötä, mikä tarkoittaa yhteistyötä kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi 
veroasioissa. 

Tiedonanto yhteisestä EU–Afrikka-
strategiasta 
 

Muu kuin säädös Kolmatta EU–Afrikka-huippukokousta (Tripoli, marraskuu 2010) valmisteltaessa tiedonannossa arvioidaan 
yhteisen EU–Afrikka-strategian täytäntöönpanoa; arvioidaan strategian ensimmäisen toimintasuunnitelman 
(2008–2010) tuloksia ja kompastuskiviä; tehdään tarvittavat ehdotukset seuraavaa toimintasuunnitelmaa 
(2011–2013) varten; ja käsitellään kumppanuuden poliittista ja strategista ulottuvuutta sekä tehdään 
ehdotuksia sen vaikuttavuuden lisäämiseksi.  
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Vihreä kirja budjettituesta 

 

Muu kuin säädös Budjettituen painoarvo ulkoisessa yhteistyössä – lähes puolet EKR:n ohjelmasuunnittelusta – edellyttää 
avointa keskustelua tästä ristiriitaisesta aiheesta, jotta tästä välineestä vallitsisi vahva eurooppalainen 
yhteisymmärrys. 

Tiedonanto ilmastonmuutoksesta ja 
kehitysyhteistyöstä 
 

Muu kuin säädös Tiedonannossa tarkastellaan Kööpenhaminan huippukokouksen tuloksia, ja se perustuu asioihin, joista 
Kööpenhaminassa saatiin sovittua. Nopeasti saatavan rahoituksen, johon EU sitoutui joulukuussa 2009, 
pitäisi olla strategian tärkeä osatekijä, kun muistetaan, että Kööpenhaminassa EU:n kanssa tiiviimpää 
yhteistyötä tekivät kehitysmaat, erityiseksi kaikkein köyhimmät ja haavoittuvimmat. 

Ehdotus merentakaisten maiden ja 
alueiden assosiaation (jonka 
voimassaolo päättyy) korvaamiseksi 

Säädös Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta 27.11.2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY 
voimassaolo päättyy 31.12.2013, ja se on korvattava uudella.  

Kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen 
uudelleentarkastelu   

Muu kuin säädös Uudelleentarkastelun pohjana käytetään vuoden 2010 huippukokouksessa tehtävän vuosituhattavoitteiden 
uudelleentarkastelun tuloksia, jos vuonna 2005 hyväksytyn kehityspolitiikkaa koskevan konsensuksen 
uudelleentarkastelua pidetään tarpeellisena. 

Tiedonanto kasvun ja kilpailukyvyn 
lisäämisestä yhteistyössä yritysten 
kanssa: yrityksiä koskeva 
kehitysmaastrategia  

Muu kuin säädös Tiedonanto koskee kasvun ja työpaikkojen luomista kehitysmaissa yhteistyössä yksityissektorin kanssa. Se 
on Eurooppa 2020 -strategian osallistavaan kasvuun perustuvan lähestymistavan ulkoinen ilmentymä.  

Digitaalistrategia 
Tiedonanto laajakaistastrategiasta Muu kuin säädös EU:n laajakaistastrategia tarjoaa digitaalistrategian yleisessä kontekstissa poliittiset puitteet toimille, joilla 

on tarkoitus tukea laajakaistan saamista kaikkialle EU:hun ja lisätä investointeja seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoihin. 

(**) Seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoja koskeva suositus  

Muu kuin säädös Eurooppalaiseen digitaalistrategiaan liittyen suosituksen tavoitteena on sisämarkkinoita koskevan sääntelyn 
yhdenmukaisuuden nimissä opastaa kansallisia sääntelyviranomaisia seuraavan sukupolven 
liityntäverkkoja koskevien sääntelytoimenpiteiden suunnittelussa. 

Radiotaajuuspoliittinen ohjelma Säädös Monivuotisella radiotaajuuspoliittisella ohjelmalla pyritään määrittelemään EU:n taajuuspolitiikan strategiset 
linjaukset. Radiotaajuusresurssien on autettava EU:ta saavuttamaan keskeiset tavoitteensa, joihin kuuluu 
kaikkien saatavilla olevien nopeiden viestintäyhteyksien kehittäminen. 

800 MHz:n taajuuskaistaa koskeva 
päätös  

Säädös Teknistä yhdenmukaistamista koskeva päätös vähimmäisvaatimuksista, joita niiden, jotka käyttävät 800 
MHz:n taajuuskaistaa muuhun kuin maanpäälliseen lähetystoimintaan, on noudatettava 

Yleispalvelun ja käyttäjien oikeuksien 
tulevaisuus 

Muu kuin säädös Tiedonanto on jatkoa julistukselle yleispalvelusta, jonka komissio antoi EP:lle vuonna 2009. Siinä esitetään 
yhteenveto yleispalvelun tulevia periaatteita koskevan julkisen kuulemisen tuloksista (vuoden 2010 
ensimmäinen puolisko) ja arvioidaan, onko yleispalveludirektiiviä 2002/22/EY tarpeen päivittää. 

Sähköistä allekirjoitusta koskeva direktiivi Säädös Sähköistä henkilöllisyyttä ja todentamista koskevat puitteet  
Sähköisiä terveydenhuoltopalveluja 
koskeva toimintasuunnitelma 

Muu kuin säädös Vuosia 2011–2015 koskeva etenemissuunnitelma, jossa esitetään operatiiviset tavoitteet, joilla edetään 
kohti yhteentoimivien sähköisten potilastietokantojen ja etälääkärinpalvelujen laajalle levinnyttä käyttöä. 

(**) Julkisten hankintojen tietoturvanormit Muu kuin säädös Neuvoston suositus, jolla edistetään tietoturvanormien käyttöönottoa julkisissa hankinnoissa (ISO/IEC 
15408: yleiset tietoturvallisuuden arviointiperusteet). 

Asetus uudistetusta Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastosta (ENISA)  

Säädös / muu kuin 
säädös 

 

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) perustamisesta annetun asetuksen voimassaolo päättyy 
maaliskuussa 2012.  
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Kertomus EU:n verkkovierailupalvelujen 
kehitysvaiheesta 

Muu kuin säädös Euroopan komission on muutetun verkkovierailuasetuksen nojalla laadittava 30. kesäkuuta 2011 mennessä 
kertomus, jossa tarkastellaan asetuksen toimintaa ja arvioidaan, onko sen tavoitteet saavutettu. 

Elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden 
suojaaminen 

Muu kuin säädös Tiedonannossa ehdotetaan poliittisia linjauksia internetin sietokykyä ja vakautta koskevalle kansainväliselle 
yhteistyölle. 

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 
uudelleentarkastelu 

Säädös Uudelleentarkastelussa käsitellään direktiivin soveltamisalaa ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä perittäviin maksuihin liittyviä rajoituksia sekä selvennetään periaatetta, että kaikkea 
yleisesti saatavilla olevaa aineistoa voi myös uudelleenkäyttää ei-kaupallisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin. 

(**) Eurooppalaiset luotettavuusmerkit Muu kuin säädös Suosituksella luotaisiin EU:n tavaramerkki, jota voitaisiin käyttää ainoastaan rajatylittävissä 
verkkopalveluissa, jotka täyttävät asetuksessa kuvatut vaatimukset.  

Talous- ja raha-asiat 
Tiedonanto ulkoisesta taloudellisesta 
edustuksesta IMF:ssä ja 
Maailmanpankissa  

Muu kuin säädös Tiedonannossa käsitellään nykyisiä koordinointimenettelyjä ja ehdotetaan kolmivaiheista lähestymistapaa, 
jolla lisätään euroalueen/EU:n IMF- ja Maailmanpankki-edustuksen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.  

Komission ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
EU:n takuun myöntämisestä Euroopan 
investointipankille EU:n ulkopuolella 
toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä 
lainoista ja takauksista mahdollisesti 
aiheutuvien tappioiden varalta 

Säädös EU antaa talousarviossaan Euroopan investointipankille (EIP) takauksen, joka kattaa suvereenit ja poliittiset 
riskit, joita liittyy EU:n ulkopuolella EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden tueksi myönnettyihin lainoihin ja 
lainantakausoperaatioihin (EIP:n ulkoiset lainanantovaltuudet). Komission edellytetään tekevän ehdotuksen 
kauden 2007–2013 toista puoliskoa varten. Sen jälkeen on valmisteltava komission ehdotus seuraavaa 
rahoituskehystä varten (2014–2020).  

Puiteasetus makrotaloudellisesta avusta Säädös Tämän EU:n ulkoisen avun välineen päätöksentekoprosessia virtaviivaistetaan sen nopeuden ja 
tehokkuuden parantamiseksi. Kriisitilanteiden vaatima kiireellisyys puhuu vahvasti pitkien menettelyjen ja 
viiveiden välttämisen puolesta. Jotta väline vastaisi paremmin tarpeita, ehdotetaan tapauskohtaisten 
päätösten sijaan puiteasetusta makrotaloudellisen avun antamiseksi niille kolmansille maille, joiden kanssa 
Euroopan unionilla on tärkeitä poliittisia, taloudellisia ja kaupallisia yhteyksiä.  

Asetusehdotus Euroopan 
kansantalouden tilinpito- ja 
aluetilinpitojärjestelmästä  

Säädös Yleistavoitteena on EKT 95:n (asetus 2223/96) tarkistaminen, jotta Euroopan unionin kansantalouden 
tilinpito voidaan saattaa uutta talouden ympäristöä, metodologisen tutkimuksen kehitystä ja käyttäjien 
tarpeita vastaavaksi. Uuden EKT:n olisi edelleen oltava asianmukainen metodologinen viitekehys, jonka 
avulla tuotetaan korkealaatuista kansantalouden tilinpitotietoa, jota keskeisten EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanon tukeminen edellyttää. Tarkistaminen antaa myös tilaisuuden parantaa EKT 95:n 
standardeja ja kohdentaa niitä paremmin EU:n eri käyttötarkoituksiin. Järjestelmästä kehitetään 
yhdennetympi mahdollisimman suuressa määrin. 

Lähentymiskehityksen arviointi 2010 
 

Muu kuin säädös Komissio ja EKP antavat kumpikin lähentymiskertomuksen SEUT-sopimuksen 140 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti. Yhtä tai useampaa jäsenvaltiota koskevat myönteiset lähentymisarviot 
saattavat johtaa euroalueen laajentamiseen. 

Tiedonanto julkisesta taloudesta 
EMU:ssa 2010 
 

Muu kuin säädös Tiedonannossa julkisesta taloudesta EMU:ssa vuonna 2010 kerrotaan vuotuisen julkista taloutta koskevan 
raportin poliittisista vaikutuksista/haasteista. Julkista taloutta koskevassa raportissa tarkastellaan julkisen 
talouden kehitystä EU:n jäsenvaltioissa ja käsitellään finanssipolitiikan ja finanssivalvonnan ajankohtaisia 
aiheita EU:ssa. 
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Koulutus, kulttuuri ja nuoriso 
(**) Komission ehdotus neuvoston 
suositukseksi koulunkäynnin 
keskeyttämisestä 

Säädös Koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäiseminen on yksi Eurooppa 2020 -strategian keskeisiä tavoitteita. 
Suositus antaisi jäsenvaltioille työkalupakin, jota voitaisiin käyttää ongelman ratkaisemiseen ja jolla 
voitaisiin nopeuttaa tilanteen paranemista EU:ssa. 

Ehdotus yhdennetyksi Youth on the 
move (Nuoriso liikkeellä) -ohjelmaksi 
vuosiksi 2014–2020 (vaihe II) 

Säädös Youth on the Move (Nuoriso liikkeellä) -hankkeen mukaisesti ohjelmassa kootaan yhteen nykyinen 
elinikäisen oppimisen ohjelma ja Youth in Action -ohjelma sekä ulkoiset toimet Youth on the Move 
-hankkeen tavoitteiden ohjelmatuen luomiseksi ja yhdentämiseksi. 

Komission ehdotus EP:n ja neuvoston 
päätökseksi Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) strategisesta 
innovaatio-ohjelmasta ja EIT-asetuksen 
muuttamisesta 

Säädös Kuten EIT-asetuksessa edellytetään, strategisessa innovaatio-ohjelmassa tehdään ehdotuksia, jotka 
koskevat ohjausjärjestelmää, toimintoja ja resursseja tulevalla seitsenvuotiskaudella.   

Tiedonanto Lissabonin sopimuksen 
urheilumääräysten täytäntöönpanosta 

Muu kuin säädös Tiedonannossa tehdään ehdotuksia Lissabon sopimuksen myötä tulleen uuden urheilua koskevan 
toimivallan täytäntöönpanemiseksi. Tähän kuuluu myös puitteiden luominen poliittiselle yhteistyölle. 

Vihreä kirja kulttuurin ja luovien 
elinkeinojen potentiaalin vapauttamisesta 
 

Muu kuin säädös Tutkitaan, kuinka parantaa reunaehtoja, jotta luovien ja kulttuurielinkeinojen panosta Euroopan vihreään, 
osaamiseen perustuvaan kasvuun voidaan lisätä.  
 

Tiedonanto ammatillisen koulutuksen 
eurooppalaisen yhteistyön 
vauhdittamisesta: 2010–2020 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään linjauksia, joilla tuetaan ammatillista koulutusta koskevan politiikan uudistamista. 
Se liittyy vuoden 2010 lopulle suunniteltuun Bruggen ministerikokoukseen. 

Komission tiedonanto eurooppalaisen 
elokuvan mahdollisuuksista ja haasteista 
digiaikana 

Muu kuin säädös Tiedonannossa analysoidaan julkisen kuulemisen perusteella digitaalisten elokuvamarkkinoiden 
nykytilannetta, määritellään komission politiikka tällä alalla (myös valtiontuen suhteen) ja hahmotellaan 
uutta MEDIA-tukiohjelmaa elokuvateattereiden digitointia varten. 

(**) Ehdotus neuvoston suositukseksi 
nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden 
edistämiseksi 

Säädös Osana Youth on the Move (Nuoriso liikkeellä) -hanketta suosituksessa ehdotetaan toimia, joilla jäsenvaltiot 
voivat lisätä mahdollisuuksia oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen ja poistaa liikkuvuuden esteitä. 

Komission tiedonanto neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille kulttuuria 
koskevan Euroopan 
toimintasuunnitelman toteuttamisesta  

Muu kuin säädös Tiedonannossa kerrotaan, miten Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa on edistytty kulttuuria koskevan 
Euroopan toimintasuunnitelman kolmen strategisen tavoitteen saavuttamisessa sen jälkeen, kun 
toimintasuunnitelma vuonna 2007 hyväksyttiin. Tämä antaa jäsenvaltioille aineksia pohtia kulttuurin tulevaa 
työohjelmaa vuodesta 2011. 

Tiedonanto uusia eurooppalaisia taitoja 
koskevasta aloitteesta  

Muu kuin säädös Tiedonannossa pyritään kehittelemään avaintaitoihin perustuvaa lähestymistapaa ammatillisessa 
koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja korkea-asteen koulutuksessa vuonna 2006 annetun avaintaitoja 
koskevan suosituksen pohjalta. Tiedonantoon sisällytetään ehdotus eurooppalaisesta osaamispassista.  

Komission tiedonanto: Ehdotus 
liikkuvuuden ja työllistettävyyden 
vertailuarvoista 

Muu kuin säädös Komissiota on pyydetty tekemään ehdotuksia uusiksi eurooppalaisiksi liikkuvuuden ja työllistettävyyden 
vertailuarvoiksi, jotka liittyvät siihen, miten koulutuksen eri osat ja tasot valmentavat ihmisiä työmarkkinoille. 

(**) Ehdotus neuvoston suositukseksi 
taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille 
suunnatuista 
liikkuvuustiedotuspalveluista 

Säädös Suosituksessa asetetaan vähimmäisvaatimukset ja vähimmäispalvelut, jotka kansallisten 
tietopalveluverkostojen on tarjottava, jotta taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset saisivat helposti täsmällistä 
ja päivitettyä tietoa, jota liikkuvuus edellyttää. 

Komission tiedonanto 
varhaiskasvatuksesta 

Muu kuin säädös Tiedonantoon kerätään olemassa oleva huomattava näyttö (esim. OECD:n, Unicefin ym.) ja esitetään 
avoimeen koordinointimenetelmään perustuva työohjelma. 
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Komission ehdotus neuvoston 
suositukseksi epävirallisesta ja 
arkioppimisesta 

Säädös Osana Youth on the Move (Nuoriso liikkeellä) -hanketta suosituksessa esitetään työkalut epävirallisen ja 
arkioppimisen edistämiseksi ja tunnustamiseksi. 

Komission ehdotus EP:n ja neuvoston 
päätökseksi uusista Kulttuuri- ja Media-
toimista vuosiksi 2014–2020 

Säädös Ehdotus perustuu vuosien 2007–2013 Kulttuuri-ohjelmasta ja vuoden 2007 Media-ohjelmasta saatuihin 
kokemuksiin  

Vuoden 2012 luonnos neuvoston ja 
komission yhteiseksi raportiksi 
edistymisestä Koulutusalan ET 2020 -
strategian vuosiksi 2009–2011 
asetettujen ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa 

Muu kuin säädös Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden mukainen raportti koulutuksen avoimen 
koordinointimenetelmän toteutumisesta vuosina 2009–2011 ja ensisijaisten tavoitteiden päivitys seuraavaa 
kautta varten. 

Tiedonanto korkea-asteen koulutuksen 
nykyaikaistamisesta 
 

Muu kuin säädös Tarkoituksena on tarkistaa tätä poliittista agendaa ja ehdottaa uusia tavoitteita. Tähän voi sisältyä 
mahdollisia ehdotuksia korkea-asteen oppilaitosten läpinäkyvyys- ja rankingjärjestelmäksi. 

Komission tiedonanto: Ehdotus uusista 
kielitaidon arviointiperusteista 

Muu kuin säädös Komissio tekee ehdotuksen uusista eurooppalaisista kielitaidon arviointiperusteista. Niitä on tarkasteltava 
nykyisten koulutusindikaattoreiden ja -vertailuarvojen yhteydessä, ja niillä pyritään lisäämään 
eurooppalaisen kielten opiskelun läpinäkyvyyttä EU:n työvoiman kielitaidon, joustavuuden ja liikkuvuuden 
lisäämiseksi. 

Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus 
Eläkealoite Muu kuin säädös Komissio saattaa tehdä vihreän kirjan (2010) tulosten ja EU:n politiikan jatkoanalysoinnin perusteella 

aloitteita tietyillä aloilla tai harkita laativansa laajemman valkoisen kirjan, jossa esitetään, miten EU:n 
eläkepuitteita pitäisi päivittää.  

Ehdotus lähetettyjä työntekijöitä 
koskevan direktiivin 
täytäntöönpanosta 

Säädös Ehdotuksella pyritään parantamaan lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. 
Ehdotuksessa selvennetään kansallisten viranomaisten, yritysten ja työntekijöiden oikeudellisia velvoitteita 
direktiivin täytäntöönpanossa ja varmistetaan, että kaikkialla sovelletaan samoja sääntöjä. Mahdollisessa 
uudessa säädöksessä parannettaisiin yrityksille ja työntekijöille suunnattua tiedotusta. Sillä parannettaisiin 
kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä, varmistettaisiin täytäntöönpano seuraamuksilla ja korjaavilla 
toimilla sekä ehkäistäisiin väärinkäyttöä. 

Euroopan sosiaalirahastoa koskeva 
säädösehdotus 

Säädös Asetusta on mukautettava ohjelmakautta 2014–2020 koskevien EU:n prioriteettien perusteella.  

Ehdotus, jolla parannetaan työntekijöiden 
suojelua sähkömagneettisten kenttien 
aiheuttamilta vaaroilta 

Säädös Tavoitteena on säilyttää työntekijöiden suojelun korkea taso ja ottaa samalla huomioon joidenkin 
sidosryhmien, erityisesti magneettiresonanssitekniikkaa diagnooseissa ja hoitotoimenpiteissä hyödyntävän 
terveydenhuoltoalan huolenaiheet.  

Tiedonanto EU:n vammaisstrategiasta 
vuosiksi 2010–2020 

Muu kuin säädös Vammaisuuteen perustuvan syrjinnän poistaminen ja sen turvaaminen, että perusoikeudet ja 
perusvapaudet toteutuvat vammaisten kohdalla täysimääräisesti.  

Ehdotus useiden EU:n työdirektiivien 
muuttamisesta niin, että merenkulkijat tai 
alukset voidaan sisällyttää niiden 
soveltamisalaan 

Säädös Ehdotuksella pyritään antamaan merenkulkijoille samantasoiset työhön liittyvät oikeudet kuin maissa 
työskentelevillä on. Useissa työoikeuden alaan kuuluvissa direktiiveissä suljetaan tällä hetkellä 
merenkulkijat niiden soveltamisalan ulkopuolelle. Muutoksissa, joiden pitäisi koskea useita direktiivejä, joko 
sisällytetään merenkulkijat niiden soveltamisalaan tai säädetään merenkulkijoiden erityiskohtelusta 
vastaavan suojelun tason varmistamiseksi ottaen huomioon merenkulun erityisolosuhteet ja yleinen 
taloudellinen ympäristö. 
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Ehdotus asetukseksi Euroopan 
globalisaatiorahastosta (EGR) 2013–
2020  

Säädös Komissio tekee vuonna 2011 EGR:n väliarvioinnin, joka koskee erityisesti tulosten vaikuttavuutta ja 
kestävyyttä. Tältä pohjalta voidaan ehdottaa parannuksia EGR:stä osarahoitettavien toimien valmisteluun ja 
toimien tyyppeihin ja pohtia, miten tuloksia voidaan parantaa. 

Ehdotus päätökseksi Progress-
ohjelmasta 2013–2020 

Säädös Progress on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva EU:n ohjelma, joka käynnistyi vuonna 2007. 

Työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista koskevat 
ehdotukset 

Säädös Neuvoston sovittua, että vanhempainlomasta (myös adoptiolomasta) annettua direktiiviä 96/34/EY 
tarkistetaan, komissio toteuttaa lisätoimia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevien 
lainsäädännöllisten ja poliittisten puitteiden parantamiseksi ottaen huomioon direktiivin 92/85/EY 
tarkistamisesta käynnissä olevien neuvottelujen edistymisen ja tuloksen. Tätä varten vuonna 2010 tehdään 
kustannus-hyötyanalyysi mahdollisesta isyyslomaa koskevasta aloitteesta. 

Energia 
Tiedonanto tarkistetusta 
energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmasta 
 
 

Muu kuin säädös Tiedonannossa määritetään tärkeimmät toimenpiteet, joilla saavutetaan 20 prosentin säästöpotentiaali 
vuoteen 2020 mennessä erityisesti rakennustoiminnassa, vesi- ja energia-alalla sekä liikenteessä.  
Tarvittaessa voidaan tiedonannon ohella tehdä säädösehdotuksia, esim. laatia energiapalveludirektiivi 
uudelleen. Lisäksi analysoidaan ensimmäisestä energiatehokkuuden toimintasuunnitelmasta saatuja 
kokemuksia. 

Energiatoimintasuunnitelma 2011-
2020 

Muu kuin säädös Laaditaan kokonaisvaltainen strategia-asiakirja, jossa esitetään ensisijaiset toimet vuosiksi 2011–2020. 

Etenemissuunnitelmaa vähähiiliseen 
energiajärjestelmään siirtymiseksi 
vuoteen 2050 mennessä 

Muu kuin säädös Tiedonannossa määritetään tarvittavat toimet, jotta vähähiilinen energiajärjestelmä voi toteutua vuoteen 
2050 mennessä. 

Tiedonanto biopolttoaineiden 
ympäristökestävyysjärjestelmän 
täytäntöönpanosta 

Muu kuin säädös Tiedonannossa jäsenvaltioita ja talouden toimijoita opastetaan kestävyyskriteerien täytäntöönpanossa. 
Lisäksi siinä käsitellään vapaaehtoisia järjestelmiä ja päivitetään tai lisätään uusia kestävyysjärjestelmään 
liittyviä oletusarvoja. 

Tukkumarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja 
eheyttä koskeva ehdotus  

Säädös Ehdotus koskee eurooppalaisten energian tukkumarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja eheyttä. Siinä asetetaan 
asianmukaista markkinakäyttäytymistä koskevat säännöt ja sääntelykehys markkinoiden seurannalle ja 
valvonnalle. Ehdotus kattaa ainakin sähkön ja kaasun sekä mahdollisesti myös hiilen. 

Ehdotus ydinjätedirektiivin 
tarkistamisesta 

Säädös Ehdotuksessa luodaan yhteiset eurooppalaiset puitteet, joilla pyritään saavuttamaan ja säilyttämään 
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen turvallisen huollon korkea taso kaikkialla unionissa. 
Puitteet voisivat perustua kansainvälisesti hyväksyttyihin turvallisuusperiaatteisiin ja niissä voitaisiin 
edellyttää, että jäsenvaltiot laativat asiaa koskevat kansalliset ohjelmat, joissa täytäntöönpanolle on 
asetettu aikataulu. 

Tiedonanto ydinenergiasta – yhteisön 
ohjeellisen ydinohjelman (PINC) päivitys  

Muu kuin säädös Tiedonannossa tarkastellaan jäsenvaltioiden politiikan, ydinvoimainvestointipäätösten ja vaatimusten 
viimeaikaista kehitystä. Siinä käsitellään kapasiteettikysymyksiä ja ydinvoiman käytön vaikutusta sähkön 
tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energialähteiden valintaan. 

Asiakirja, jolla valmistellaan 
energiatoimintasuunnitelmaa ja 
etenemissuunnitelmaa vähähiiliseen 
energiaan siirtymiseksi vuoteen 2050 
mennessä 

Muu kuin säädös Asiakirjassa rajataan esillä olevat kysymykset, jotta komissio voi kesäkuun Eurooppa-neuvoston 
päätelmien perusteella ja vuoden 2010 jälkipuoliskolla toteutetun kuulemisen valmistella täysipainoisen 
energiatoimintasuunnitelman ja vähähiiliseen energiaan tähtäävän etenemissuunnitelman vuodeksi 2011. 
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Tiedonanto isotooppilääketieteestä ja 
radioisotoopeista 

Muu kuin säädös Tiedonanto koskee ionisoivan säteilyn lääketieteellistä käyttöä ja käytössä olevia EU:n ja kansainvälisiä 
instrumentteja. Siinä käsitellään Euratomin säteilysuojeludirektiiveissä määriteltyä potilaiden ja 
hoitohenkilöstön suojelua sekä radioisotooppien toimitusvarmuutta. Lisäksi määritellään aloitteet, joilla 
varmistetaan isotooppilääketieteelle välttämättömien radioisotooppien riittävä tuotanto. 

Tiedonanto alueellisista aloitteista Muu kuin säädös Tiedonannossa annetaan jäsenvaltioille, sääntelyviranomaisille ja sidosryhmille alueellisia aloitteita 
koskevaa opastusta. Siinä ehdotetaan keinoja, joilla alueellisten aloitteiden suhteen voitaisiin edelleen 
edistyä kohti energian sisämarkkinoita. Tiedonannossa tehdään ehdotuksia alueellisten aloitteiden 
parhaiksi käytännöiksi. 

Säädösehdotus älykkäiden verkkojen 
sääntelypuitteiksi 

Säädös Sääntelypuitteissa käsitellään älykkäiden verkkojen perustamiseen liittyviä moninaisia kysymyksiä, kuten 
tietosuojaa, sähköajoneuvoja ja avointa pääsyä verkkoihin. 

Laajentuminen ja naapuruuspolitiikka 
Vuotuiset laajentumispaketit Muu kuin säädös Neuvosto on pyytänyt komissiota raportoimaan säännöllisesti ehdokasmaista ja vakautus- ja 

assosiaatioprosessissa mukana olevista maista. Komission strategia-asiakirja antaa Eurooppa-neuvostolle 
mahdollisuuden määritellä laajentumisen tärkeimmät strategiset linjaukset vuoden lopulla.  

Komission lausunto Montenegrosta Muu kuin säädös Arviointi Montenegron valmiudesta täyttää EU:n jäsenyyttä koskevat Kööpenhaminan kriteerit ja vakautus- 
ja assosiaatioprosessin ehdot, arviointi Montenegron liittymisen mahdollisista vaikutuksista EU:n 
politiikkoihin ja neuvostolle annettavat suositukset siitä, miten vastata Montenegron hakemukseen. 

Komission lausunto Albaniasta Muu kuin säädös Arviointi Albanian valmiudesta täyttää EU:n jäsenyyttä koskevat Kööpenhaminan kriteerit ja vakautus- ja 
assosiaatioprosessin ehdot, arviointi Albanian liittymisen mahdollisista vaikutuksista EU:n politiikkoihin ja 
neuvostolle annettavat suositukset siitä, miten vastata Albanian hakemukseen. 

Vuotuinen Euroopan naapuruuspolitiikan 
paketti 
 

Muu kuin säädös Tiedonannossa arvioidaan ENP:tä ja kuvaillaan naapurialueiden edistymistä ja mahdollisia huomionarvoisia 
poliittisia tai taloudellisia kehityssuuntauksia. Siihen liittyy 13 valmisteluasiakirjaa: 12 kertomusta 
yksittäisistä maista ja alakohtainen kertomus edistymisestä teknisemmillä alueilla.    

Ympäristöasiat 
Kuudennen ympäristöä koskevan 
yhteisön toimintaohjelman loppuarviointi  

Muu kuin säädös Vuodet 2002–2012 kattavan kuudennen  ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman loppuarviointi. 

Vesipuitedirektiivin mukaisen 
prioriteettiaineluettelon 
uudelleentarkastelu 

Säädös Vesipuitedirektiivissä velvoitetaan komissio tarkistamaan prioriteettiaineluetteloa joka neljäs vuosi. 
Seuraavaa tarkistusehdotusta koskeva määräaika on tammikuussa 2011. Prioriteettiaineista aiheutuu EU:n 
tasolla riski vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä.  Niiden torjunta on osa EU:n vesien kemiallisen 
saastumisen torjuntaan tähtäävää strategiaa.  

Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta ja vähähiilistä 
Eurooppa vuoteen 2020 mennessä 

Muu kuin säädös Etenemissuunnitelmassa esitetään johdonmukaiset puitteet politiikoille ja toimille, joita tarvitaan monilla eri 
politiikanaloilla, jotta voidaan siirtyä resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen, jossa aineellisten 
resurssien ja luonnonvarojen käyttö on tehokasta. Tavoitteena on lisätä luonnonvaratuottavuutta ja irrottaa 
talouskasvu luonnonvarojen ja energian käytöstä, parantaa kilpailukykyä ja lisätä EU:n energiavarmuutta ja 
riippumattomuutta luonnonvaroista vuoteen 2020 mennessä. 

Direktiivi rakennusten vesitehokkuudesta Säädös Rakennusten vesitehokkuutta koskeva säädös on seurausta vesipulasta ja kuivuudesta annetun 
tiedonannon täytäntöönpanosta. EU:n vedensäästöpotentiaalin on arvioitu olevan 40 prosenttia. 
Vedensäästön edistämiseksi julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa voitaisiin asettaa sitovia sääntöjä. 

Terveys- ja kuluttaja-asiat 
EU:n kasvinterveysstrategia   Tavoitteena on nykyaikaistaa olemassa olevaa kasvinsuojelujärjestelmää tuomalla ennaltaehkäisy 

järjestelmän ytimeen.  
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Vihreä kirja vaihtoehtoisten 
riidanratkaisukeinojen käytöstä 
EU:ssa 

Muu kuin säädös Vaihtoehtoisen riidanratkaisun edistäminen lisää kuluttajan luottamusta rajatylittävässä ostosten teossa ja 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Aloite liittyy valkoiseen kirjaan ryhmäkanteista.  

(**) Neuvoston suositus 
influenssapandemiaa koskevista valmius- 
ja reagointisuunnitelmista EU:ssa  

 Suosituksella tuetaan eurooppalaisen terveydenhuoltojärjestelmän vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja autetaan 
koordinoimaan jäsenvaltioiden reagointia ihmistä uhkaaviin pandemioihin. Näin ollen se auttaa osaltaan 
vähentämään pandemioiden vaikutusta yhteiskuntaan, lisäämään vakautta ja ehkäisemään tarpeettomia 
taloudellisia tappioita.  

Tiedonanto pandemiavalmiudesta 
 

Muu kuin säädös Tiedonannolla tuetaan eurooppalaisen terveydenhuoltojärjestelmän vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja 
autetaan koordinoimaan jäsenvaltioiden reagointia ihmistä uhkaaviin pandemioihin. Näin ollen se auttaa 
osaltaan vähentämään pandemioiden vaikutusta yhteiskuntaan, lisäämään vakautta ja ehkäisemään 
tarpeettomia taloudellisia tappioita. 

(**) Komission suositus EU:n 
yhdenmukaistetusta menettelystä 
kuluttajavalitusten luokittelussa ja niistä 
raportoinnissa 

 Luodaan EU:n laajuinen lähestymistapa yhdenmukaistetun menettelyn käytöstä kuluttajavalitusten ja 
kuluttajien kyselyjen luokittelussa ja niistä raportoinnissa. Tavoitteena on tuottaa EU:n tasolla 
vertailukelpoista tietoa, jota voidaan käyttää päätöksenteossa.  

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu – 
Markkinat kuluttajan kannalta toimiviksi 
 

Muu kuin säädös Tulostaulu on säännöllisen seurannan väline, jonka avulla havaitaan, mitkä markkinat toimivat kuluttajan 
kannalta huonosti, kun tarkastellaan taloudellisia ja sosiaalisia tuloksia, ja missä tilanteeseen on ehkä 
puututtava. Tulostaulu itsessään tuo esiin ongelmalliset markkinat EU:n ja kansallisella tasolla; 
markkinatutkimuksissa määritetään ongelmat yksityiskohtaisesti ja esitetään mahdollisia korjaavia 
toimenpiteitä.  Tulostaulun näyttöön perustuva lähestymistapa voi tuoda merkittävän panoksen järkevään 
sääntelyyn. 

Ehdotus Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävästä kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevasta 
yhteistyösopimuksesta 
 

Säädös Tarkoituksena on luoda kuluttaja-asioissa oikeudelliset puitteet kansainväliselle täytäntöönpanolle 
Yhdysvaltojen kanssa EU:n kuluttajien kansainvälisen suojan parantamiseksi. 

Neuvoston asetus siementen ja 
lisäysaineiston kaupan pitämisestä 
annetun lainsäädännön 
uudelleentarkastelusta  

Säädös Päätavoite on sääntelyn parantamisen puitteissa korvata siementen ja lisäysaineiston kaupan pitämisestä 
annetut 12 direktiiviä, jotta siementen ja lisäysaineiston tunnistettavuus ja laatu voidaan varmistaa ja taata 
sisämarkkinoiden toiminta tällä alalla. 

Eläinten terveyttä koskeva lainsäädäntö 
 

Säädös Uudella eläinten terveyttä koskevalla lainsäädännöllä pyritään selkeyttämään eläinten terveyttä koskevan 
sääntelyn rakennetta EU:ssa. 

Uusi muuntogeenisiä organismeja 
koskeva politiikka 

 Poliittisten suuntaviivojen antamisen jälkeen komissio tekee kesäkuun loppuun mennessä konkreettisen 
aloitteen siitä, miten jäsenvaltioille annetaan vapaus päättää muuntogeenisten organismien viljelystä 
alueellaan. 

Kertomus eläinkuljetusasetuksen 
täytäntöönpanosta 
 

Muu kuin säädös Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 32 artiklassa säädetään, että 
komissio antaa parlamentille ja neuvostolle kertomuksen asetuksen vaikutuksista kuljetettavien eläinten 
hyvinvointiin ja elävien eläinten kauppavirtoihin. Kertomukseen voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia.  

Kertomus EP:lle ja neuvostolle eläinten 
kloonauksesta  
 

Muu kuin säädös Tavoitteena on esittää johdonmukainen tapa lähestyä elintarvikealan innovaatioteknologiaa (kloonaus, 
nanoteknologia, muuntogeeniset eläimet). Komissio järjestää EP:lle ja neuvostolle annettavan kertomuksen 
puitteissa laajan sidosryhmien kuulemisen.  
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Uudelleentarkasteltu direktiivi tai asetus 
lääkinnällisistä laitteista 

Säädös Ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja lujittaa sääntöjä, jotta varmistetaan korkeatasoinen terveyden 
suojelu ja samalla sisämarkkinoiden sujuva toiminta. 

Uudelleentarkasteltu direktiivi kliinisistä 
kokeista  

Säädös Tavoitteena on muuttaa direktiiviä kliinisistä kokeista ja korjata havaitut puutteet.  

Tupakkatuotteiden valmistamista, 
esittämistapaa ja myyntiä koskevan 
tupakkatuotedirektiivin 2001/37/EY 
uudelleentarkastelu 

Säädös Tupakkatuotteita koskeva sääntely on kehittynyt huomattavasti, mikä edellyttää direktiivin päivittämistä. 
Direktiivin muutoksilla sen säännökset olisi kohdistettava paremmin nuorten ja herkästi haavoittuvien 
ryhmien suojeluun.  

Tiedonanto toisesta eläinten suojelua ja 
hyvinvointia koskevasta EU:n 
strategiasta (2011–2015) 

Muu kuin säädös Aloitteen tavoitteena on yhdistää EU:n tulevat toimet tällä alalla strategia-asiakirjaan. Näin varmistetaan, 
että tulevat toimet integroidaan ja ymmärretään sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Strategia on vastaus 
sidosryhmien ja EP:n pyyntöön kehittää eläinten hyvinvointia koskevaa EU:n politiikkaa ottaen 
asianmukaisesti huomioon kokonaiskustannukset ja niiden vaikutus alan kilpailukykyyn. 

Elintarvikeketjun virallisesta valvonnasta 
annetun asetuksen (EY) N:o 882/2004 
uudelleentarkastelu 
 

Säädös Virallisen valvonnan rahoitusta koskevien sääntöjen (tarkastusmaksut) uudelleentarkastelu on käynnissä. 
Säännöillä ei ole päästy lainsäädännön päätavoitteeseen eli siihen, että jäsenvaltioilla on riittävät 
rahoitusresurssit tarvittavan virallisen valvonnan tehokkaaseen toteuttamiseen ja että niukkojen julkisten 
valvontaresurssien kohdentaminen ja käyttö on mahdollisimman tehokasta.    

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun 
direktiivin uudelleentarkastelu 
 

Säädös Toistuvat tuoteturvallisuushälytykset ovat tehneet selväksi, että tarvitaan järjestelmä, joka toimii 
nopeammin, tehokkaammin ja yhdenmukaisemmin kaikkialla EU:ssa ja joka on myös riittävän joustava 
mukautuakseen globalisaation haasteisiin.  

Ehdotus Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävästä kulutustavaroiden 
turvallisuutta koskevasta 
yhteistyösopimuksesta  

Säädös Tavoitteena on parantaa tietojen vaihtoa vaarallisista tuotteista, vahingoista ja korjaavista toimista, joita on 
toteutettu sekä EU:n jäsenvaltioissa että Yhdysvalloissa. Tämä antaa EU:lle mahdollisuuden kohdentaa 
markkinoiden (tai tuonnin) valvontaa ja täytäntöönpanotoimia paremmin ja tällä tavoin lisätä 
kulutustavaroiden turvallisuutta.  

Eläinlääkedirektiivin uudelleentarkastelu Säädös Tavoitteena on parantaa kuluttajien turvallisuutta ja eläinten terveyden suojelua sekä eläinlääkintäalan 
kilpailukykyä.  

Ehdotus kuluttajansuojaa koskevasta 
yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 muuttamisesta  

Säädös Vuonna 2011 annettavan täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen jälkeen harkitaan asetuksen 
tarkistamista puutteiden korjaamiseksi.  

Sisäasiat 
Säädösehdotus maahantulo- ja 
maastapoistumisjärjestelmän 
perustamisesta 

Säädös Määritetään maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmän tarkoitus, toiminnot ja vastuut ja luodaan ehdot ja 
menettelyt EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja 
maastapoistumistietojen rekisteröinnille, säilyttämiselle ja konsultoinnille. 

Säädösehdotus rekisteröityjen 
matkustajien ohjelman perustamisesta 

Säädös Määritetään maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmän tarkoitus, toiminnot ja vastuut ja luodaan ehdot ja 
menettelyt EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja 
maastapoistumistietojen rekisteröinnille, säilyttämiselle ja konsultoinnille. 

Ehdotus direktiiviksi kolmansien maiden 
kansalaisten maahanpääsyn 
edellytyksistä yrityksen sisäisten siirtojen 
yhteydessä 

Säädös Ehdotuksessa esitetään yhteiset menettelyt, joilla osana laillista maahanmuuttoa koskevaa, vuonna 2005 
annettua toimintapoliittista suunnitelmaa säännellään yritysten sisällä siirrettyjen työntekijöiden 
maahantuloa, tilapäistä oleskelua ja asumista EU:ssa. Siinä luodaan läpinäkyvä ja yksinkertainen menettely 
yrityksen sisällä siirrettyjen työntekijöiden maahantulolle.  
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Ehdotus direktiiviksi kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä kausityötä varten 

Säädös Ehdotuksella pyritään luomaan kolmansista maista tuleville kausityöntekijöille yhteiset maahantulon ja 
oleskelun edellytykset osana kattavaa toimenpidepakettia, jota ehdotettiin vuonna 2005 laaditussa, laillista 
maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa. Tavoitteena on varmistaa kolmansista 
maista tuleville erityisen heikossa asemassa oleville työntekijäryhmille varma oikeudellinen asema ja 
vahvistettu suoja hyväksikäyttöä vastaan. Toisena tavoitteena on kiertomuuttopolitiikan kehittäminen. 

Tiedonanto ilman huoltajaa olevia 
alaikäisiä koskevasta 
toimintasuunnitelmasta 

Muu kuin säädös Tavoitteena on esittää vastauksia haasteisiin, joita syntyy, kun EU:n alueelle tulee huomattava määrä ilman 
huoltajaa olevia alaikäisiä. Toimintasuunnitelmalla tuetaan ja täydennetään asiaa koskevia säädöksiä ja 
rahoitusvälineitä sekä vahvistetaan lähtömaiden kanssa tehtävän yhteistyön muotoja. 

Kertomus maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikasta (Euroopan 
maahanmuutto- ja 
turvapaikkasopimuksen ja vuodesta 2011 
alkaen Tukholman ohjelman 
täytäntöönpano) 

Muu kuin säädös Kertomuksen taustalla on Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus. Se antaa aineksia vuotuiselle 
keskustelulle Eurooppa-neuvostossa. Kertomus perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin ja siihen 
liitetään ehdotuksia sopimuksen täytäntöönpanoa koskeviksi suosituksiksi. 

Säädösehdotus tietojärjestelmiin 
kohdistuvista hyökkäyksistä 

Säädös Osa digitaalistrategiaa – Tavoitteena on varmistaa korkeatasoinen tietojärjestelmien suojelu rikollisia 
hyökkäyksiä vastaan. Ehdotuksessa pitäisi parantaa nykyistä suojelun tasoa (puitepäätös 2005/222/YOS) 
uusimman kehityksen perusteella. 

Vihreä kirja oikeudesta 
perheenyhdistämiseen 

Muu kuin säädös Komissio käynnistää oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY 
täytäntöönpanokertomuksen jatkotoimena laajemman kuulemisen esittämällä vihreän kirjan kolmansien 
maiden kansalaisiin sovellettavan perheenyhdistämisjärjestelmän tulevaisuudesta. 

Tiedonanto matkustajarekisteritietojen 
(PNR) siirtoa kolmansiin maihin 
koskevasta kokonaisvaltaisesta 
lähestymistavasta 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään yleislinjat EU:n yhteiselle tavalle lähestyä matkustajarekisteritietojen käyttöä 
lainvalvontatarkoituksiin ja kolmansien maiden kanssa tehtäville PNR-sopimuksille. Mahdollisesti esitetään 
myös EU:n PNR:ää koskeva säädösehdotus. 

Säädösehdotus räjähteiden lähtöaineista Säädös Ehdotus vaikututa osaltaan terrorismin ehkäisyyn ja parantaa Euroopan kansalaisten turvallisuutta 
toimenpiteillä, joilla on tarkoitus vähentää riskiä, että kemikaaleja, joita voidaan käyttää räjähteiden 
lähtöaineina, käytetään rikollisiin tarkoituksiin, terrorismi mukaan lukien. Tarkoituksena on rajoittaa tiettyjen 
aineiden myyntiä (jos pitoisuus ylittää tietyn rajan) ja velvoittaa rekisteröimään ostajien henkilöllisyys. 

Tiedonanto EU:n sisäisen 
solidaarisuuden lujittamisesta 

Muu kuin säädös Luodaan johdonmukaiset ja kattavat puitteet, joiden avulla EU:ssa voidaan paremmin jakaa vastuuta 
turvapaikanhakijoista ja kansainväliseen suojeluun oikeutetuista.  

Ehdotus varojen takaisinsaamista 
koskevaksi uudeksi oikeudelliseksi 
kehykseksi 

Säädös Ehdotus uudeksi oikeudelliseksi kehykseksi, jolla parannetaan rikoksella saatujen varojen menetetyksi 
tuomitsemista ja takaisinsaamista EU:ssa. 

Säädösehdotus immateriaalioikeuksien 
noudattamisen varmistamiseen 
tähtäävistä rikosoikeudellisista 
toimenpiteistä (korvaa komission 
ehdotuksen vuodelta 2006) 

Säädös Komission ehdotusta vuodelta 2006 muutetaan niin, että otetaan käyttöön kattavat rikosoikeudelliset 
seuraamukset (yhteinen määritelmä, rangaistusten taso ja tyyppi) jäsenvaltioissa määrittelemällä 
immateriaalioikeuksien rikkominen rikokseksi. 

Tiedonanto kotouttamista koskevasta 
EU:n ohjelmasta, joka käsittäisi myös 
koordinointimekanismin kehittämisen 

Muu kuin säädös Tiedonannolla pitäisi käynnistää kotouttamisen yhteisen toimintasuunnitelman toinen vaihe, jossa pyritään 
parantamaan nykyisiä kotouttamispolitiikan koordinointivälineitä ja kehittämään uusia välineitä, 
eurooppalaiset kotouttamismallit mukaan lukien.  
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Direktiivin 2006/24/EY (tietojen 
säilyttäminen) uudelleentarkastelua 
koskeva ehdotus 

Säädös Voimassa olevan tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin arvioinnin ja jäsenvaltioiden 
perustuslakituomioistuimien viimeaikaisten tuomioiden perusteella direktiivin uudelleentarkastelulla pyritään 
sovittamaan tietojen säilytysvelvoitteet paremmin yhteen lainvalvontatarpeiden, henkilötietosuojan (oikeus 
yksityisyyteen) ja sisämarkkinoiden toimintaan kohdistuvien vaikutusten (kilpailun vääristyminen) kanssa. 

Tiedonanto kattavasta 
korruptiontorjuntapolitiikasta 

Muu kuin säädös Tiedonanto kattavasta korruptiontorjuntapolitiikasta, mukaan luettuna arviointimekanismin perustaminen ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen laatiminen GRECOn (Euroopan neuvoston alainen lahjonnan vastainen 
valtioiden ryhmä) kanssa tehtävää yhteistyötä varten. 

Säädösehdotus Schengenin 
rajasäännöstön muuttamisesta 

Säädös Schengenin rajasäännöstön muuttaminen niin, että siinä otetaan huomioon 1) tekniset mukautukset; 2) 
tekniset muutokset, jotka johtuvat maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmää koskevasta ehdotuksesta 
ja/tai rekisteröityjen matkustajien ohjelmaa koskevasta ehdotuksesta. 

Tiedonanto mahdollisuuksista ottaa 
käyttöön EU:n sähköinen 
matkustuslupajärjestelmä (EU-ESTA) 

Muu kuin säädös Joissakin kolmansissa maissa on otettu käyttöön ESTA-järjestelmä (järjestelmä, jossa on ennen 
matkustamista saatava lupa, joka myönnetään perinteistä viisumimenettelyä kevyemmän arvioinnin 
perusteella kyseisen maan laatimaan luetteloon otettujen kolmansien maiden kansalaisille).  Olisi tutkittava, 
pitäisikö EU:n ottaa käyttöön tällainen ESTA-järjestelmä yhdennetyn rajaturvallisuuden puitteissa ja 
nykyistä viisumipolitiikkaa täydentämään.   

Ehdotus kolmansien maiden kansalaisten 
opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta 
harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten 
tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä 
13. joulukuuta 2004 annetun direktiivin  
2004/114/EY muuttamisesta. 

Säädös Muutetaan voimassa olevia säännöksiä niin, että niissä otetaan huomioon direktiivin soveltamisessa 
havaitut puitteet ja mahdollisesti laajennetaan direktiivin soveltamisala kattamaan palkkaa saavat 
harjoittelijat ja au-pairit. 

Tiedonanto ihmiskaupan torjuntaa 
koskevasta uudesta yhtenäisestä 
strategiasta ja toimista uhrien 
suojelemiseksi ja avustamiseksi 

Muu kuin säädös Laaditan kattavat politiikan puitteet, joiden avulla EU voi ehkäistä ja vähentää ihmiskauppaa, asettaa 
useampia ihmiskauppaan sekaantuneita rikollisia syytteeseen ja parantaa ihmiskaupan uhrien suojelua ja 
avustamista. 

Ehdotus oikeudesta 
perheenyhdistämiseen annetun 
direktiivin 2003/86/EY muuttamiseksi 

Säädös Jatkoa vihreälle kirjalle vuodelta 2010. 

Ehdotus Europolia koskevaksi 
asetukseksi 

Säädös SEUT-sopimuksen 88 artiklan mukaisesti. 

EU:n maahanmuuttosäännöstö  Kaiken maahanmuuttolainsäädännön yhdistäminen Tukholman ohjelman mukaisesti aloittaen laillisesta 
maahanmuutosta. 

Humanitaarinen apu ja kriisinhallintatoimet 
Asetus Euroopan humanitaarisen 
avun vapaaehtoisjoukkojen 
perustamisesta  

Säädös Tavoitteena on luoda puitteet humanitaarisen avun operaatioihin kolmansissa maissa osallistuvien 
eurooppalaisten vapaaehtoisten yhteistoiminnalle. Painopisteenä on todennäköisesti humanitaarinen apu ja 
pelastustoiminta.  

Tiedonanto humanitaarisesta 
elintarvikeavusta 
 

Muu kuin säädös Tiedonannon tavoitteena on i) maksimoida operaatioiden tehokkuus ja vaikuttavuus, ii) parantaa 
koordinointia ja politiikan johdonmukaisuutta ja iii) tiedottaa sidosryhmille tavoitteista, prioriteeteista ja 
vaatimuksista.   

Tiedonanto Euroopan humanitaarisen 
avun vapaaehtoisjoukoista 

Muu kuin säädös Tiedonannon päätavoitteena on antaa yleiskuva vapaaehtoistyön nykytilanteesta Euroopassa. Tätä varten 
analysoidaan erilaisia järjestelmiä (sekä EU:n että kansallisen tason) ja esitetään, miten ne mahdollisesti 
täydentävät Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkoja. 
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Säädösehdotukset 
pelastuspalvelumekanismin ja 
pelastuspalvelun rahoitusvälineen 
voimassaolon jatkamisesta 

Säädös Vuonna 2010 toteutettavassa pelastuspalvelupolitiikan arvioinnissa tarkastellaan rahoitusvälineen ja 
mekanismin kautta annetun tuen vaikuttavuutta ja arvioidaan mahdollisuuksia vahvistaa mekanismia. 
Voimassa oleva päätös pelastuspalvelun rahoitusvälineestä on voimassa vuoteen 2013, ja se on uusittava. 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi humanitaarisen 
avun rahoitusvälineen perustamisesta 

Säädös Vuonna 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96 sisältöä ei ole koskaan muutettu. 
Ehdotuksen päätavoitteena pitäisi olla, että säädös saatetaan vastaamaan humanitaarista apua koskevaa 
eurooppalaista konsensusta. 

Teollisuus ja yrittäjyys 
Tiedonanto vihreistä ajoneuvoista Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvoja koskeva kattava strategia, jolla 

mahdollisuudet vähentää hiilidioksidipäästöjä maantieliikenteessä maksimoidaan (vuoteen 2020 tähdäten). 
Tiedonanto eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen (Small Business Act) 
väliarvioinnista 

Muu kuin säädös Aloitetta on sovellettu kaksi vuotta ja on tarpeen tarkastella jäsenvaltioissa ja komission toimesta 
saavutettua edistymistä sekä pohdittava mahdollisia uusia toimia taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen ja 
tulevien haasteiden pohjalta.  

´Säädösehdotus pääsystä Galileon 
julkisesti säänneltyihin palveluihin (PRS) 
 

Säädös Määritetään PRS-palvelun käytön ehdot tehokkaalla hallinnoinnilla, jonka tarkoituksena on säilyttää PRS-
palvelun luotettevuus. Perustetaan tarvittavat rajapinnat päätöksentekoinfrastruktuurin (neuvosto, 
jäsenvaltiot, komissio) ja PRS:n teknisen infrastruktuurin (valvontaviranomainen, palveluntarjoaja, käyttäjät) 
välille. Luodaan tekniset ja päätöksentekomekanismit, jotta PRS-palveluja voidaan käyttää Galileon 
operatiivisen vaiheen alusta alkaen. 

Tiedonanto GNSS-sovelluksia 
koskevasta toimintasuunnitelmasta   
 

Muu kuin säädös Luodaan strategia, jolla varmistetaan parempi tuotekehittely Galileon kaupallisia palveluja varten. 

Tiedonanto eurooppalaisista 
satelliittinavigointiohjelmista  
 

Muu kuin säädös Tiedonannossa keskitytään EGNOS- ja Galileo-ohjelmien täysimääräiseen toteuttamiseen liittyviin 
kustannuksiin ja riskeihin. Aihe on arkaluonteinen ja tiedonanto tarvitaan kiireellisesti, koska ohjelmien 
täysimääräinen toteuttaminen edellyttää todennäköisesti lisärahoitusta nykyisen rahoituskehyksen 
puitteissa. Väliarviointiin on myös liitettävä suosituksia EGNOS- ja Galileo-ohjelmien ohjausjärjestelmästä 
vuoden 2013 jälkeen sekä rahoitussuunnitteluun liittyviä elementtejä.  

Tiedonanto yhdennetymmästä 
eurooppalaisesta 
standardointijärjestelmästä 
Tarkistetaan: 
• direktiivi 98/34/EY, päätös 87/95/ETY 

standardoinnista tietotekniikassa ja 
televiestinnässä 

• päätös 1673/2006 eurooppalaisen 
standardoinnin rahoituksesta 

Säädös / muu kuin 
säädös 

Innovaatiopakettiin liittyen tiedonannossa esitetään toimintasuunnitelma, jolla pyritään yhdennetympään 
eurooppalaiseen standardointijärjestelmään, tehokkaampaan ja vaikuttavampaan standardointiin, 
standardoinnin saatavuuden parantamiseen (erityisesti innovatiivisten ja voimakkaasti kasvavien yritysten 
osalta), EU:n roolin vahvistamiseen standardoinnissa kansainvälisellä tasolla ja kestävämpään standardien 
kehittämisen rahoitusjärjestelmään.  
 

Tiedonanto yritysten 
yhteiskuntavastuusta 

Muu kuin säädös Tiedonannossa yritysten yhteiskuntavastuusta painopisteenä on Euroopan kansalaisten luottamuksen 
palauttaminen yrityksiin. Siinä käsitellään sitä, miten yritykset julkistavat tietoa, joka koskee ympäristö- ja 
sosiaaliasioita sekä yrityksen ohjausjärjestelmää. Toinen esiin nouseva aihe on yritykset ja ihmisoikeudet 
viimeaikaisten YK:ssa käytyjen keskustelujen perusteella. Kolmanneksi tiedonannolla tuetaan erilaisia 
kansainvälisiä yritysten yhteiskuntavastuun instrumentteja ja vaikutetaan niihin. Esimerkkeinä voidaan 
mainita YK:n Global Compact, monikansallisia yrityksiä koskevat OECD:n ohjeet ja yhteiskuntavastuuta 
koskeva ISO-standardiluonnos.   
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Tiedonanto raaka-aineista  Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään raaka-aineiden saantiin liittyvät keskeiset haasteet ja käsitellään sitä ratkaisevaa 
roolia, joka raaka-aineilla on talouskriisin jälkeen, jotta voidaan varmistaa EU:n talouden kestävä kehitys 
pitkällä aikavälillä ja sen vaikutus EU 2020 -strategiaan. Vuoden 2008 tiedonannon tarkistukseen 
sisällytetään keskeiset strategiset kysymykset, kuten kriittisten raaka-aineiden määrittely, poliittiset toimet 
kolmansien maiden soveltamien vientirajoitusten torjumiseksi, miten raaka-ainekysymykset voitaisiin 
parhaiten sisällyttää EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaan sekä toimet, joilla edistetään tutkimusta ja raaka-
aineiden korvaamista EU:n sisällä. 

Tiedonanto Euroopan unionin tulevasta 
avaruuspolitiikasta  

Muu kuin säädös Tiedonannossa määritellään tulevan avaruuspuiteohjelman prioriteetit ja tärkeimmät toimet, jotka on määrä 
toteuttaa seuraavien rahoituskehysten puitteissa. Ohjelma vastaisi perustavaa laatua oleviin poliittisiin 
haasteisiin. Se perustuisi Galileon, GMES:n ja tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman avaruusteemaan.  

Tiedonanto EU:n rakennusalan 
kestävästä kilpailukyvystä 

Muu kuin säädös Tiedonannossa keskitytään neljään strategiseen tavoitteeseen, joilla pyritään lisäämään alan kilpailukykyä: 
a) johdonmukainen laatupolitiikka alalle; b) sääntely-ympäristön parantaminen, erityisesti julkisten  
hankintojen, kilpailun, rekisteröinti- ja kelpuuttamisjärjestelmien, työterveyden ja -turvallisuuden sekä 
maksujen viivästymisen osalta; c) koulutustarjonnan parantaminen; d) tutkimuksen, innovoinnin ja 
osaamisen hyödyntämisen vahvistaminen. Tiedonannossa käsitellään myös alan roolia ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. 

Tiedonanto EU:n uudistetuista 
matkailupolitiikan puitteista 
 

Muu kuin säädös Tiedonannossa hahmotellaan aloja, joilla olisi mahdollista toteuttaa toimia EU:n, kansallisella ja aluetasolla 
myös matkailuelinkeinon ja muiden sidosryhmien toimesta. Siihen sisällytetään yleiskatsaus sopivimmista 
rahoitusvälineistä toimien koordinointiin.  

Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
hintojen sääntelytoimenpiteiden 
avoimuudesta ja niiden soveltamisesta 
kansallisissa 
sairausvakuutusjärjestelmissä annetun 
direktiivin tarkistus 

Säädös Suunnitellussa uudelleentarkastelussa käsitellään tapoja mukauttaa direktiivin vaatimuksia lääkkeiden 
sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ottaen huomioon kansallisten hinnoittelu- ja 
korvauspolitiikkojen kehitys. 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman (2014–2020) 
perustamisesta. 

Säädös Ohjelman tärkeimmät poliittiset tavoitteet ovat kilpailukyvyn parantaminen ja kestävä kasvu. Siihen 
sisällytetään mm. seuraavat tavoitteet: nopeutetaan teollisuuden sopeutumista rakenteellisiin muutoksiin, 
luodaan ympäristö, joka suosii aloitteellisuutta ja yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, 
kehittymistä kaikkialla unionissa, luodaan ympäristö, joka suosii niiden välistä yhteistyötä, ja edistetään 
innovoinnin (myös ekoinnovoinnin), tutkimuksen ja teknisen kehityksen teollisten mahdollisuuksien 
parempaa hyödyntämistä. 

Ehdotus asetukseksi Euroopan 
maanhavainnointiohjelman (GMES) 
perustamisesta 

Säädös Ehdotuksessa käsitellään EU:n seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa erityisesti GMES:n 
palvelu- ja infrastruktuurikomponenttien ohjelma- ja rahoitusnäkökohtia. Sillä luodaan myös oikeudellinen ja 
sääntelykehys asetuksen täytäntöönpanolle, mukaan lukien GMES:n omistajuutta ja tietopolitiikkaa, 
ohjausjärjestelmää ja kansainvälistä yhteistyötä koskevat näkökohdat. 

Asetus eurooppalaisen avaruusohjelman 
perustamisesta 
 

Säädös SEUT-sopimuksen 189 artiklassa EU:lle annetaan toimivalta perustaa eurooppalainen avaruusohjelma. 
Avaruusohjelman tavoitteena olisi tukea eurooppalaisen avaruuspolitiikan täytäntöönpanoa niin, että se 
täydentää ESA:n ja kansallisten avaruusvirastojen toimia. Se perustuisi Galileon, GMES:n ja tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman avaruusteemaan. 

Ehdotus eurooppalaisten GNSS-
ohjelmien ohjausjärjestelmästä ja 
rahoituksesta  
 

Säädös Vuoden 2013 jälkeen tarvitaan uusi ohjelma-asetus, jossa käsitellään ohjausjärjestelmää ja rahoitusta. 
Lisäksi on käsiteltävä viraston tehtäviä. 
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Tiedonanto nanomateriaalien sääntelyn 
päivityksestä  

Muu kuin säädös Tiedonanto on seurausta vuonna 2008 nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä annetussa tiedonannossa 
tehdystä sitoumuksesta antaa EU:n toimielimille tietoa nanomateriaaleja koskevan sääntelyn ja sen 
täytäntöönpanon kehittymisestä.  

Ehdotus EU:n pk-yritysten tukitoimien 
vahvistamisesta EU:n ulkopuolisilla 
markkinoilla 

Muu kuin säädös Ehdotuksella edistetään EU:n yritystoiminnan tukitoimien kehittämistä EU:n ulkopuolella, erityisesti pk-
yritysten osalta. Painopisteenä on nykyisten palvelujen täydentäminen ja tasapuolinen kilpailu. 

Sisämarkkinat ja palvelut 
Valkoinen kirja sisämarkkinoiden 
uudelleenlanseerauksesta 

Muu kuin säädös Valkoisessa kirjassa esitetään konkreettisia aloitteita ja toimia, joita sisämarkkinoiden uudelleenlanseeraus 
edellyttää (2012 merkkivuosi) 

Säädösehdotus kriisin hallinnan ja 
ratkaisemisen puitteista 

Säädös Ehdotus on jatkoa vuonna 2010 annetulle tiedonannolle ja sillä pyritään luomaan vaikuttavammat ja 
tehokkaammat puitteet kriisin hallinnalle. 

Komission kertomus 
arvopaperistamisriskin 
itselläänsäilyttämisen 
uudelleentarkastelusta 
 

Muu kuin säädös Kertomusta edellytetään pääomavaatimusdirektiivin uudelleentarkastelun puitteissa ja siinä arvioidaan, 
pitäisikö ehdottaa, että instrumenttien alullepanijat ja järjestäjät säilyttävät arvopaperistamisriskistä itsellään 
enemmän kuin nykyiset 5 prosenttia, ja päästäänkö säilyttämisvaatimusten laskentamenetelmillä 
tavoitteeseen. 

Luottoluokituslaitoksista annetun 
asetuksen tarkistaminen niin, että siinä 
säädetään suorasta valvonnasta 

Säädös Asetuksen tarkistuksella otetaan käyttöön EU:ssa toimivien luottoluokituslaitosten keskitetty valvonta 
sijoittajien luottamuksen lisäämiseksi. 

Tiedonanto vähittäismarkkinoiden 
seurannasta 

Muu kuin säädös Tavoitteena on havaita mahdolliset vähittäismarkkinoiden toimintapuutteet sekä kuluttajien että myyjien 
näkökulmasta ja varmistaa, että poliittiset toimet ovat koordinoituja ja monipuolisia. 

Vihreä kirja yritysjohdon 
valvontakäytännöistä rahoituslaitoksissa 

Muu kuin säädös Vihreän kirjan tarkoituksena on määrittää rahoituslaitosten johdon valvontakäytäntöjen puutteet ja antaa 
suosituksia niiden korjaamiseksi, jotta pankkien ja muiden rahoituslaitosten johdon valvonnan 
epäonnistuminen ei toistuisi. 

Finanssiryhmittymädirektiivin tarkistus Säädös Tavoitteena on päivittää lisävalvontaa koskevat puitteet. 
Direktiivi useiden 
rahoituspalveludirektiivien muuttamisesta 
ja eurooppalaisten 
valvontaviranomaisten toimivallasta 
(koontidirektiivi II) 

Säädös Rahoituspalvelualaa koskevaan lainsäädäntöön on tehtävä Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisen 
edellyttämät mukautukset. Koontidirektiiviin II pitäisi sisällyttää vakuutus- ja arvopaperialaa koskevat 
mukautukset. 

Sijoittajien korvausjärjestelmistä annetun 
direktiivin 1997/9/EY uudelleentarkastelu 

Säädös Tavoitteena on lisätä sijoittajien luottamusta ja tehostaa toimia petostapauksissa ja tapauksissa, joissa 
sijoituspalveluyritys ei pysty täyttämään velvoitteitaan. 

Direktiivi arvopaperilainsäädännön 
oikeusvarmuudesta 

Säädös Tavoitteena on yksinkertaistaa arvo-osuusmuodossa olevien arvopapereiden oikeudellista ympäristöä. 

Julkisia hankintoja koskeva tiedonanto, 
jossa keskitytään Eurooppa 2020 
-strategian prioriteettien, kuten 
innovoinnin, vähähiilisten investointien, 
sosiaaliasioiden ja energiatehokkuuden, 
tukemiseen 

Muu kuin säädös Tiedonannossa annetaan ohjeita nykyisten välineiden oikeaan soveltamiseen julkisten hankintojen 
vihreiden, sosiaalisten ja innovatiivisten näkökohtien kannalta. Tiedonannossa selitetään, mitä 
hankintaviranomaisten edellytetään tekevän (oikeudellisesti velvoittavat säännökset) ja mitä he saavat 
tehdä nykyisten oikeudellisten puitteiden nojalla. 
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Säädös määräajasta, johon mennessä 
on siirryttävä yhtenäiseen 
euromaksualueeseen (SEPA)  
 

Säädös Säädöksellä tuetaan siirtymistä SEPAan asettamalla määräajat siirtymiselle SEPA-tuotteisiin (tilisiirrot ja 
suoraveloitukset). 

Käyttöoikeussopimuksia koskeva aloite Säädös / muu kuin 
säädös 

Tavoitteena on saada aikaan oikeudellinen selvyys ja varmuus käyttöoikeussopimusten tekemiseen 
sovellettavien sääntöjen suhteen. 

Vastuullista lainanantoa ja lainanottoa 
koskevat toimenpiteet 
 

Muu kuin säädös Aloitteessa esitetään komission näkemyksiä kysymyksistä, joita liittyy vähittäisasiakkaille myönnettäviin 
luottoihin, esim. luotonvälittäjien rooli, luottotuotteiden sopivuuden arviointi, tietojen ja neuvonnan 
antaminen ja miten parhaiten varmistaa vastuullinen lainanotto.  

Valkoinen kirja vakuutuksenottajien 
suojelusta / vakuutustakuurahastoista 

Muu kuin säädös Valkoisen kirjan tavoitteena on säilyttää ja lisätä kuluttajien luottamusta ja valmistella maaperää poliittiselle 
päätökselle mahdollisista tulevista säädösehdotuksista. 

Tiedonanto asuntolainoja koskevista 
parhaista käytännöistä (markkinoiden 
sulkeutumisen välttäminen) 
 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään kansallisille viranomaisille esimerkkejä ja opastusta siitä, miten ratkaisuja voidaan 
kehitellä vaiheessa, jolloin voidaan vielä varmistaa, että kansalaiset eivät joudu kokemaan markkinoiden 
sulkeutumista. 

Säädösehdotus tekijänoikeudettomista 
teoksista digitaalisissa kirjastoissa 
 

Säädös Säädösehdotus antaa oikeusperustan, jonka nojalla EU:n kirjastot voivat skannata ja asettaa saataville 
tekijänoikeudettomia teoksia (teoksia, joiden tekijä on tuntematon tai jota ei voida paikantaa). Ehdotus 
jouduttaa eurooppalaisten digitaalisten kirjastojen perustamista. 

Puitedirektiivi oikeuksien kollektiivisesta 
hallinnoinnista 

Säädös Eurooppalaista digitaalistrategiaa tukevassa direktiiviehdotuksessa asetetaan säännöt 
yhteisvalvontajärjestöjen (tekijänoikeuspalkkioita keräävien ja jakavien elinten) toiminnalle.  

Tiedonanto seuraamuksista Muu kuin säädös Jatkoa huhtikuussa Ecofinille annettuun kertomukseen seuraamuksista. Tavoitteena on perustaa varoittavia 
seuraamusjärjestelyjä ja lähentää valvontatoimivaltaa ja –tavoitteita kaikkialla EU:ssa. Tiedonanto 
täydentää markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin uudelleentarkastelua. 

Solvenssi II -täytäntöönpanotoimenpiteet, 
mukaan lukien palkkiosäännökset 

Säädös Toimenpiteillä otetaan käyttöön uuden riskit huomioon ottavan Solvenssi II -pääomavaatimuksen 
laskentatapa sekä 2-tason teknisiä toimenpiteitä, kuten palkkiosääntöjä. 

Tiedonanto ja kertomus 
palveludirektiivien täytäntöönpanon 
tuloksista ja keskinäisestä arvioinnista 

Muu kuin säädös Jatkona palveludirektiivin keskinäiselle arvioinnille laaditaan asiakirja, jossa esitetään EU:n tuleva palveluja 
koskeva politiikka. 

Rahoitusmarkkinadirektiivin (Mifid) 
uudelleentarkastelu ja säädösehdotuksia 
(mukaan lukien 'dark pools')  

Säädös Direktiivin uudelleentarkastelun tarve johtuu lukuisista lainsäädäntöön sisäänrakennetuista 
uudelleentarkastelulausekkeista. Tavoitteena on lisätä sijoittajien luottamusta ja luoda tasapuoliset 
kilpailuedellytykset, jotka lisäävät markkinoiden tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Vihreä kirja toimista sähköisen 
hankintamenettelyn edistämiseksi 

Muu kuin säädös Vihreässä kirjassa esitetään toimia, joilla helpotetaan sähköisen hankintamenettelyn käyttöä ja poistetaan 
esteitä rajatylittäviltä sähköisiltä hankintamenettelyiltä. 

Direktiivit vähittäismarkkinoille 
tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita 
(PRIP) koskevista tiedotus- ja 
myyntikäytännöistä 

Säädös Direktiivien tavoitteena on varmistaa, että myyntikäytännöt ja kuluttajille annettavat tiedot ovat 
asianmukaisia ja mahdollistavat rahoitustuotteiden todellisen vertailun. 

Tilinpäätösdirektiivien tarkistus  
 

Säädös Raportointivelvoitteiden yksinkertaistaminen ja uudenaikaistaminen. 

Direktiivi yhteissijoitusyrityksiä koskevan 
direktiivin (V) muuttamisesta 
säilytysyhteisöjen velvollisuuksien osalta 

Säädös Tavoitteena on parantaa sijoittajansuojan tasoa ja tarjota yhteissijoitusyrityksiin sijoittaville tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikkialla Euroopassa. 
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Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia 
laitoksia koskevan direktiivin 
uudelleentarkastelu 
 

Säädös Direktiivin uudelleentarkastelu on tarpeen, koska on tärkeää varmistaa, että eläkkeiden rahoittamiseksi on 
asianmukaiset rakenteet. 

Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 
uudelleentarkastelu 
 

Säädös Uudelleentarkastelun tavoitteena on parantaa ja kehittää yhteisön tavaramerkkijärjestelmää sen laadun 
parantamiseksi, tehokkuuden lisäämiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi kuluttajien etujen mukaisesti. 
Uudelleentarkastelu perustuu kokonaisarviointiin tavaramerkkijärjestelmän toiminnasta Euroopassa. Siihen 
sisällytetään sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) ja jäsenvaltioiden tavaramerkkivirastojen 
tiiviimmän kumppanuuden perustaminen, mikä osaltaan edistää tuoteväärennösten torjuntaa. 

Tiedonanto sähköisestä laskutuksesta Muu kuin säädös Tiedonannossa määritetään puitteet yhteentoimivalle sähköisen laskutuksen järjestelmälle. Tarkoituksena 
on edistää sähköisen laskutuksen yleistymistä, mikä tuo huomattavaa taloudellista etua ja vähentää 
hallinnollista kuormitusta. Sähköisen laskutuksen yleistymisestä hyötyvät kaikki yritykset ja liikekumppanit, 
erityisesti pk-yritykset. 

Valkoinen kirja sähköisistä 
hankintamenettelyistä 

 Valkoisessa kirjassa tehdään johtopäätöksiä sähköisiä hankintamenettelyjä koskevan vihreän kirjan 
perusteella vuonna 2010 järjestettävän kuulemisen tuloksista. 

Vakuutusedustusdirektiivin tarkistus Säädös Tarkistuksen tavoitteena on lisätä yhdenmukaisuutta, oikeusvarmuutta ja määritelmien täsmällisyyttä sekä 
samalla välttää nykyiset vaikeudet, joita vakuutusedustusdirektiivin soveltamiseen jäsenvaltioissa liittyy. 

Täytäntöönpanodirektiiviin 
uudelleentarkastelu 

Säädös Lokakuussa 2010 annettavan kertomuksen jälkeen uudelleentarkastelussa esitetään mahdolliset muutokset 
täytäntöönpanodirektiiviin.  

Oikeus- ja kansalaisasiat sekä perusoikeudet 
   
Säädös yhteisestä viitekehyksestä Säädös Vuoden 2010 tiedonannon jatkotoimena säädöksessä esitetään menetelmä yhteisen viitekehyksen 

vahvistamiseksi ja soveltamiseksi käytännössä. 
Ehdotus suositukseksi komission 
valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut 
tietosuojaa ja tietojen vaihtoa koskevan 
sopimuksen tekemisestä Amerikan 
yhdysvaltojen kanssa 
lainvalvontatarkoituksia varten 

Säädös Suunnitteilla on komission neuvostolle osoittama suositus, jolla annetaan valtuudet käynnistää neuvottelut 
EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, joka koskisi lainvalvontatarkoituksia varten siirrettyjen tai 
vaihdettujen henkilötietojen suojaa. Tämä lisäisi toimijoiden kannalta oikeusvarmuutta tietojen käsittelyssä 
sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa. 

Vihreä kirja asiakirjojen vapaasta 
liikkuvuudesta: väestörekisteriasiakirjat, 
viralliset asiakirjat ja asiakirjojen 
laillistamisen yksinkertaistaminen 

Muu kuin säädös Asiakirjojen vapaa liikkuvuus helpottaisi merkittävästi EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Tavoitteena 
on helpottaa oikeudellisten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista, koska nykyisin hallinnolliset rasitteet 
rajoittavat kansalaisten ja yritysten toimintaa. 

Tiedonanto romanien sosiaalisesta ja 
taloudellisesta integraatiosta Euroopassa 
 

Muu kuin säädös Tavoitteena on osoittaa, miten EU voi saavutetun edistymisen pohjalta edelleen edistää romanien 
sosiaalista ja taloudellista integraatiota. Tiedonannossa hahmotellaan konsepti, jolla yleisiin politiikkoihin 
sisällytetään romanikysymyksiä koskevia vaikuttavia lähestymistapoja.  

Tiedonanto sukupuolten tasa-
arvostrategiasta (2010–2015) 

Muu kuin säädös Jatkotoimenpiteenä sukupuolten tasa-arvon etenemissuunnitelmalle (2006–2010) uudessa strategiassa 
äskettäin hyväksytty naisten peruskirja muunnetaan konkreettisiksi toimiksi.  

Direktiivi tiedonsaantioikeudesta 
rikosoikeudenkäynnissä 

Säädös Jotta voitaisiin helpottaa tuomioiden vastavuoroista tunnustamista kaikkialla EU:ssa, komissio ehdottaa 
vähimmäissääntöjä epäiltyjen oikeuksista rikosoikeudenkäynneissä. Näillä säännöillä varmistetaan, että 
syytetty saa asianmukaisesti tarkat tiedot oikeuksistaan ja häntä kohtaan nostetuista syytteistä. 
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Ehdotus asetukseksi 
aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan 
lainsäädännön määräytymisestä ja 
erityisesti tuomioistuimen toimivallasta ja 
vastavuoroisesta tunnustamisesta ja 
ehdotus asetukseksi puolisoiden erilleen 
muuttamisen varallisuusoikeudellisista 
seurauksista muiden liittojen kuin 
avioliittojen tapauksessa 

Säädös Asetuksessa säädetään objektiivisista kriteereistä, joilla määritetään aviovarallisuuteen sovellettava laki, 
kun kyseessä on kansainvälinen avioliitto. Asetus kattaa myös tapaukset, joissa aviovarallisuutta on eri 
jäsenvaltioissa. Asetuksessa käsitellään myös sitä, mikä kansallinen tuomioistuin on toimivaltainen, ja 
siihen sisällytetään mekanismi tuomioiden tunnustamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa. 

Tiedonanto perusoikeuspolitiikasta Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään EU:n järjestelmä perusoikeuksien suojelemiseksi ja komission lähestymistapa, 
jolla varmistetaan perusoikeuskirjan vaikutus kaikkiin EU:n politiikkoihin. Siinä esim. ehdotetaan, että 
kaikkiin komission vaikutusten arviointeihin lisätään perusoikeuksia koskeva kohta, ja korostetaan 
vuosikertomuksen merkitystä perusoikeuskirjan täytäntöönpanon ja noudattamisen seurannassa. 

Tiedonanto tietosuojastrategiasta Muu kuin säädös Tiedonanto tietosuojastrategiasta perusoikeuksien suojelemiseksi Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
jälkeen. 

Lasten oikeuksia koskevasta strategiasta 
(2010–2014) annettava tiedonanto, joka 
perustuu lasten oikeuksiin vaikuttavien 
EU:n välineiden vaikutusten arviointiin 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään lasten oikeuksia koskevat komission prioriteetit EU:n toimielinten, Unicefin, 
kansalaisjärjestöjen ja lasten kuulemisen perusteella. Tiedonannossa tarkastellaan myös lasten 
katoamistapauksia varten perustettujen vihjepuhelimien toimintaa. 

Ehdotus asetukseksi tuomioiden 
täytäntöönpanon tehostamisesta 
Euroopan unionissa: pankkitalletusten 
takavarikointi 

Säädös Pyritään helpottamaan yritysten ja kansalaisten saatavien takaisinmaksua. Erityisesti nykytilanteessa, kun 
pääoman saatavuus on rajallista, vaateiden nopea täytäntöönpano voi olla yritysten selviytymisen kannalta 
ratkaisevaa. Meidän on parannettava rajatylittävien saatavien perintää, sillä tällä hetkellä yli 60 prosenttia 
rajatylittävistä saatavista jää sisämarkkinoilla perimättä. 

Säädösehdotus todisteiden hankintaan 
rikosasioissa sovellettavasta kattavasta 
järjestelmästä, joka perustuisi 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen ja kattaisi kaikenlaiset 
todisteet 

Säädös Tällä uudella mallilla voisi olla laajempi soveltamisala, ja sen pitäisi kattaa mahdollisimman monenlaiset 
todisteet ottaen huomioon kyseessä olevat toimenpiteet. 

Säädösehdotus todisteiden keräämiselle 
asetettavista yhteisistä vaatimuksista, 
joilla varmistetaan todisteiden 
hyväksyttävyys 

Säädös Voimassa olevissa säännöissä, joilla pyritään varmistamaan toisesta jäsenvaltiosta saatujen todisteiden 
hyväksyttävyys, lähestytään asiaa vain epäsuorasti, sillä niissä ei aseteta mitään yhteisiä vaatimuksia 
todisteiden keräämiselle. Vaarana on, että todisteiden välittäminen toimii tehokkaasti vain sellaisten 
jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat asettaneet samanlaiset vaatimukset todisteiden keräämiselle. 

Direktiivi rikosten uhrien oikeuksista ja 
tukemisesta 

Säädös  Laaditaan kattava säädös uhrien suojelemisesta yhdistämällä uhreille maksettavia korvauksia koskeva 
direktiivi ja uhreja koskeva puitedirektiivi näiden kahden säädöksen arvioinnin pohjalta. 

Vapaudenmenetykseen liittyviä 
kysymyksiä käsittelevä vihreä kirja 

Muu kuin säädös Vihreässä kirjassa pohditaan keinoja vahvistaa keskinäistä luottamusta ja tehostaa vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta vapaudenmenetykseen liittyvissä asioissa. Parhaiden käytäntöjen vaihtamista 
tulisi edistää ja Euroopan neuvoston hyväksymien Euroopan vankilasääntöjen täytäntöönpanoa tukea.  

Oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua 
koskeva säädösehdotus 

Säädös Prosessuaaliset oikeudet – toimenpide C. Epäillyillä ja syytetyillä ei aina ole rikosoikeudenkäynneissä 
mahdollista saada asianmukaista oikeudellista neuvontaa, tarvittaessa (osittain) maksutta, sillä oikeusapua 
koskevat säännökset ovat eri jäsenvaltioissa huomattavan erilaisia.  
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Matkapaketeista, pakettilomista ja 
pakettikiertomatkoista annetun 
neuvoston direktiivin 90/314/ETY 
tarkistus 

Säädös Direktiivi ei enää tarjoa lomaileville kuluttajille riittävää suojaa, eikä se anna yrityksille riittävää 
oikeusvarmuutta. Koska yhdenmukaistaminen on direktiivissä vähäistä, jäsenvaltioiden lainsäädännöt 
poikkeavat toisistaan huomattavasti. Säännösten noudattamisesta aiheutuu kustannuksia yrityksille, jotka 
haluavat käydä kauppaa rajojen yli. Myös kuluttajille aiheutuu haittaa, jos he joutuvat peräämään 
oikeuksiaan rajatylittävissä tapauksissa. 

Säädösehdotus rikostuomion saaneita 
kolmansien maiden kansalaisia 
koskevasta ECRIS-järjestelmästä 

Säädös Luodaan yhteinen hakemisto ja osuma/ei osumaa -järjestelmä, joiden avulla kunkin jäsenvaltion 
keskusviranomainen voi nopeasti selvittää, onko kolmannen maan kansalainen tuomittu aikaisemmin, ja jos 
on, missä jäsenvaltiossa.  

Säädösehdotus konsuliviranomaisten 
kriisitilanteissa antamaan suojeluun 
liittyvän taloudellisen korvauksen 
parantamisesta 

Säädös Komission toimintasuunnitelmassa (2007–2009) konsuliviranomaisten tarjoamasta tehokkaasta suojelusta 
kolmansissa maissa todettiin, että konsuliavun koordinointimekanismeja voitaisiin parantaa. Siinä esitettiin, 
että tutkittaisiin mahdollisuutta perustaa jäsenvaltioiden välinen korvausjärjestelmä kriisitilanteita varten. 

Säädösehdotus konsulisuojan 
täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 
1995/553/EY muuttamisesta 

Säädös Jos EU:n kansalainen oleskelee kolmannessa maassa, jossa hänen jäsenvaltiollaan ei ole edustusta, 
hänellä on oikeus saada konsuliapua minkä tahansa muun jäsenvaltion lähetystöistä tai konsulaateista 
samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset. Komissio pyrkii avustamaan jäsenvaltioita 
tässä tehtävässä ehdottamalla konkreettisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan, että kaikilla EU:n 
kansalaisilla on tieto oikeuksistaan ja että suojelun kattavuutta selvennetään. Komissio voi Lissabonin 
sopimuksen nojalla tehdä säädösehdotuksia suojelun helpottamiseksi.  

Sopimattomista kaupallisista 
menettelyistä annetun direktiivin 
muuttaminen 

Säädös Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 
nykyaikaistaminen. 

Rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa 
koskeva tiedonanto 

Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään yhteinen lähestymistapa, jonka avulla nykyisiä säädöksiä ja rahoitusvälineitä 
voidaan hyödyntää täysimääräisesti rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän torjumiseksi. 

Ehdotus Eurojustia koskevaksi 
asetukseksi 

Säädös Annetaan Eurojustille toimivalta suoraan tutkinnan käynnistämiseen, tehostetaan sen sisäistä rakennetta ja 
otetaan Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit mukaan Eurojustin toiminnan arviointiin SEUT-
sopimuksen 85 artiklan mukaisesti.  

Tiedonanto Euroopan syyttäjänviraston 
perustamisesta Eurojustin pohjalta 

Muu kuin säädös Mahdollisuus antaa Eurojustin kansalliselle jäsenelle lisävaltuuksia, Eurojustin kollegion toimivallan 
vahvistaminen tai Euroopan syyttäjänviraston perustaminen. 

Säädösehdotus tiettyjen 
väestörekisteriasiakirjojen vaikutusten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta  

Säädös Jatkoa vihreälle kirjalle asiakirjojen, kuten väestörekisteriasiakirjojen ja virallisten asiakirjojen, vapaasta 
liikkuvuudesta ja asiakirjojen laillistamisen yksinkertaistamisesta.  

Säädösehdotus jäsenvaltioiden välisistä, 
asiakirjojen laillistamista koskevista 
muodollisuuksista luopumisesta 

Säädös Jatkoa vihreälle kirjalle asiakirjojen, kuten väestörekisteriasiakirjojen ja virallisten asiakirjojen, vapaasta 
liikkuvuudesta ja asiakirjojen laillistamisen yksinkertaistamisesta. 

Meri- ja kalastusasiat 
Ehdotukset yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistamisesta 
 

Säädös YKP:n uudistuspakettiin kuuluvat seuraavat ehdotukset: 
- ehdotus YKP:n uudeksi perusasetukseksi, vesiviljely mukaan lukien; 
- ehdotus uudeksi asetukseksi yhteisestä markkinajärjestelystä; 
- ehdotukset uuden YKP:n rahoitusulottuvuudesta; 
- tekniset toimenpiteet. 

Asetukset vuoden 2011 
kalastusmahdollisuuksista 

Säädös Useita asetuksia, jotka koskevat Itämerta, Mustaamerta, Atlantin alueita ja Pohjanmerta sekä syvänmeren 
lajeja 2011–2012. Asetuksia edeltää tiedonanto neuvostolle. 
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Asetukset monivuotisista hoito- tai 
elvyttämissuunnitelmista tietyille lajeille, 
kuten Itämeren lohi, tonnikala, kolja, 
Kelttienmeren silli, etelänkummeli ja 
merirapu 

Säädös Ehdotettavien uusien suunnitelmien mukaan koljan, sillin, etelänkummelin ja meriravun suurimmat sallitut 
pyyntimäärät asetetaan vuosittain niin, että päästään tavoitteeseen hyödyntää kantaa kestävä 
enimmäistuotto huomioon ottaen. Tonnikalan nykyistä elvyttämissuunnitelmaa on muutettava vuoden 2009 
ICCAT-neuvottelujen tulosten perusteella. 

Meriosaaminen 2020: meritiedolla ja 
seurannalla älykkääseen kasvuun 

Muu kuin säädös Tällä hetkellä vastuu Euroopan meriä koskevan tiedon keräämisestä on hajautunut alueellisille, kansallisille, 
julkisille ja  yksityisille organisaatioille, jotka keräävät tietoa avomereltä, rannikkovesiltä, aluevesiltä ja 
lainkäyttövaltaansa kuuluvilta vesiltä. Euroopan meripoliittista seurantakeskusta ja tietoverkkoa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa esitetään toimia, joilla julkiset ja yksityiset toimijat voivat tarjota parempia palveluja.   

EP:n ja neuvoston asetus yhdennetyn 
meripolitiikan jatkokehittelyä tukevan 
ohjelman perustamisesta  

Säädös Asetusehdotuksella pyritään varmistamaan, että vaatimaton rahoitustuki yhdennetyn meripolitiikan 
kehittämisen ja täytäntöönpanon edistämiselle jatkuu nykyisestä rahoituskehyksestä jäljellä olevana aikana 
2011–2013.  

Tiedonanto meristä (Pohjanmeri ja 
Atlantti) 

Muu kuin säädös Valmistellaan aloitteita, joilla yhdennettyä meripolitiikkaa pannaan täytäntöön Pohjanmeren ja Atlantin 
altaissa. Samanlaiset Välimerta, Itämerta ja Jäämerta koskevat tiedonannot on jo valmisteltu. 

Ehdotus EP:n ja neuvoston asetukseksi 
teknisistä siirtymätoimenpiteistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 1288/2009 
muuttamisesta 

Säädös Koska marraskuussa 2009 kokoontunut neuvosto ei pystynyt sopimaan pysyvistä teknisistä toimenpiteistä 
Atlantilla (KOM/2008)324), sovittiin teknisiä siirtymätoimenpiteitä koskevasta asetuksesta, jotta voitiin 
varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteessä III suurinta sallittua saalista ja kiintiöitä varten 
säädettyjä kiireellisiä teknisiä toimenpiteitä sovelletaan edelleen 1.1.2010 alkaen. Ehdotetulla muutoksella 
siirtymäasetuksen voimassaoloa pyritään jatkamaan vielä 18 kuukautta.  

EP:n ja neuvoston asetus hainevien 
irrottamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o 1185/2003 muuttamisesta 

Säädös Yhtenä vaihtoehtona on muuttaa säännöstä, jonka mukaan evien paino ei saa ylittää 5:tä prosenttia 
haisaaliin elopainosta (ennen käsittelyä), niin että evien paino ei saa ylittää 5:tä prosenttia haisaaliin 
peratusta (päät ja sisälmykset poistettu) painosta. Toinen vaihtoehto on siirtymien käytäntöön, jossa evät 
jätetään irrottamatta. 

Tiedonanto yhteisön 
toimintasuunnitelmasta merilintujen 
tahattoman pyydystämisen 
vähentämiseksi  
 

Muu kuin säädös Integroitaessa ympäristönsuojelun vaatimuksia yhteiseen kalastuspolitiikkaan yhtenä tavoitteena on 
parantaa kalastusmenetelmiä, jotta voidaan vähentää epätoivottuja saaliita ja vaikutusta meriympäristöön. 

EP:n ja neuvoston asetus Itämeren 
pelagisten kantojen hoitosuunnitelmasta 

Säädös Asetuksessa annetaan pitkän aikavälin puitteet Itämeren pelagisten kantojen hoitoa varten. Siinä asetetaan 
kantojen hoidolle pitkän aikavälin tavoitteet, ja siihen sisällytetään säännöksiä, joita tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää. 

EP:n ja neuvoston asetus Itämeren 
turskakantoja koskevasta monivuotisesta 
suunnitelmasta annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1098/2007 
tarkistamisesta 

Säädös Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 säädetään, että hoitotoimenpiteitä on arvioitava vuonna 2010 
ja mahdollisesti tarkistettava, jos arvioinnin tulokset sitä edellyttävät.  

EP:n ja neuvoston asetus Pohjanmeren 
merianturan ja punakampelan pitkän 
aikavälin hoitosuunnitelman 
perustamisesta 

Säädös Asetuksella tarkistetaan Pohjanmeren meriantura- ja punakampelakantojen hoidon pitkän aikavälin puitteita 
ja asetetaan pitkän aikavälin hoitotavoitteet ensimmäisen hoitosuunnitelman toteuttamisesta saatujen 
tulosten pohjalta. 
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Meristä uusia kasvun lähteitä. 
Tiedonanto ”sinisestä kasvusta” – uusi 
visio rannikkoalueiden ja merielinkeinojen 
kestävästä kasvusta 

Muu kuin säädös Tiedonanto perustuu selvitykseen, jossa tutkitaan rannikkoalueiden ja meritalouden tulevia 
kasvuskenaarioita painottaen erityisesti myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen.  

Tiedonanto merivalvonnan yhdentämisen 
rahoitusvaikutuksista 

Muu kuin säädös Komissiota on pyydetty määrittämään yhteisen tietojenvaihtojärjestelmän perustamisesta aihetutuvat 
rahoitusvaikutukset. 

Aluepolitiikka 
Säädösehdotukset Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 
koheesiorahastosta 

Säädös Asetuksia on mukautettava tai ne on korvattava, jotta ne vastaavat ohjelmakautta 2014–2020 koskevia 
EU:n prioriteetteja ja tavoitetta mukauttaa koheesiopolitiikan toteutusta. Lisäksi annetaan uudet strategiset 
EU:n koheesiosuuntaviivat vuoden 2013 jälkeiselle ajalle. 
 

EU:n koheesiopolitiikkaan liittyvä 
strategiaraportti 2010 – Tiedonanto 
vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten 
ohjelmien toteuttamisesta jäsenvaltioissa 

Muu kuin säädös Yhteenveto 27 kansallisesta raportista, jotka koskevat osallistumista koheesiopolitiikan tavoitteiden 
toteuttamiseen, rahastojen tehtäviin ja yhteisön strategisten suuntaviivojen, kansallisten strategisten 
viitekehysten ja kasvun ja työllisyyden yhdennettyjen suuntaviivojen tavoitteiden täytäntöönpanoon. 

   
Tiedonanto ”Koheesiopolitiikan panoksen 
vahvistaminen EU:n alueiden kestävässä 
kehityksessä ja Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamisessa” 

Muu kuin säädös Tiedonannossa ohjeistetaan, miten kestävään kehitykseen liittyvät koheesiopolitiikan tavoitteet voidaan 
saattaa vastaamaan Eurooppa 2020 -visiota resurssitehokkaamman, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän 
talouden edistämisestä.  

Tiedonanto ”Koheesiopolitiikan panoksen 
vahvistaminen osaamiseen perustuvan 
talouden ja alueellisen innovoinnin 
kehittämisessä ja Eurooppa 2020 –
tavoitteiden saavuttamisessa” 

Muu kuin säädös Tiedonannossa ohjeistetaan, miten koheesiopolitiikan tavoitteet voidaan saattaa vastaamaan älykkääseen 
kasvuun liittyvää Eurooppa 2020 -visiota osaamiseen ja innovointiin perustuvista aluetalouksista.  

EU:n strategia Tonavan aluetta varten Muu kuin säädös Kesäkuun 2009 Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään EU:n strategian Tonavan aluetta varten 
ennen joulukuuta 2010. 

Tutkimus ja innovointi 
Tiedonanto resurssitehokkaan 
Euroopan sekä älykkään ja kestävän 
biotalouden saavuttamisesta 

Tiedonanto Tavoitteena on tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen avulla määrittää, miten edetään kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa, ja helpottaa tätä kehitystä sekä tarjota visio ja toimintasuunnitelma kestävää 
ja innovatiivista eurooppalaista biotaloutta varten. Tiedonannossa käsitellään poliittisia puitteita ja 
konkreettisia toimia, jotka vaikuttavat Eurooppa 2020 -strategiassa esitettyyn innovaatiounioniin, ja 
määritetään strategisia suunnitelmia, keinoja niiden toteuttamiseen ja seurantajärjestelmiä etenemisen 
varmistamiseksi. 

Komission ehdotus kahdeksannesta 
puiteohjelmasta  

Säädös Ehdotus koskee SEUT-sopimukseen perustuvaa tutkimuksen puiteohjelmaa vuosina 2014–2020.  
Ehdotukseen sisältyy päälinjaukset, ja sitä täsmennetään yksittäisiä ohjelmia koskevilla ehdotuksilla ja 
osallistumissäännöillä. 

Komission ehdotukset 
kahdeksannesta Euratomin 
puiteohjelmasta 

Säädös Ehdotus koskee tutkimuksen puiteohjelmaa vuosina 2014–2018. Ehdotukseen sisältyy päälinjaukset, ja sitä 
täsmennetään yksittäisiä ohjelmia koskevilla ehdotuksilla ja osallistumissäännöillä. 
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(**) Ehdotus neuvoston suositukseksi 
maatalouden, elintarviketurvan ja 
ilmastonmuutoksen yhteisestä ohjelma-
suunnittelusta 

Muu kuin säädös Kuten Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan, komissio tekee työtä eurooppalaisen tutkimusalueen 
saavuttamiseksi, erityisesti lisäämällä yhteistä ohjelmasuunnittelua jäsenvaltioiden kanssa. Elintarviketurva 
ja ilmastonmuutoksen vaikutus maatalouteen määritettiin merkittäväksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi 
Euroopassa, ja siihen on tartuttava yhteisellä ohjelmasuunnittelulla. 

(**) Ehdotus neuvoston suositukseksi 
terveyden, ruoan ja ruokavalioon liittyvien 
sairauksien ennaltaehkäisyn yhteisestä 
ohjelma-suunnittelusta 

Muu kuin säädös Terveys, ruoka ja ruokavalioon liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy määritettiin merkittäväksi 
yhteiskunnalliseksi haasteeksi Euroopassa, ja siihen on tartuttava yhteisellä ohjelmasuunnittelulla.  

(**) Ehdotus neuvoston suositukseksi 
kulttuuriperinnön, ilmastonmuutoksen ja 
turvallisuuden yhteisestä ohjelma-
suunnittelusta 

Muu kuin säädös Yhteisellä ohjelmasuunnittelulla varmistetaan, että jäsenvaltiot hyödyntävät yhdistetyn kriittisen massansa 
täysimääräisesti koordinoimalla toimiaan. Päätavoitteet ovat selvitys ympäristön muutosten vaikutuksesta 
kulttuuriperintöön, toimenpiteiden kehittäminen kulttuuriperinnön suojaamiseksi ja kestävän kehityksen 
toteuttaminen kulttuuriperinnössä. 

Ehdotus Euratomin ydinalan tutkimuksen 
ja koulutuksen puiteohjelmasta (ITER 
mukaan lukien) 
 
Päätös epäsuoria toimia koskevasta 
erityisohjelmasta 
 
Asetus osallistumista ja tutkimustulosten 
levittämistä koskevista säännöistä 

Säädös Ehdotetun – vuodet 2012 ja 2013 kattavan – lainsäädännön tavoitteena on jatkaa vuonna 2006 tehdyissä 
Euratomin seitsemättä puiteohjelmaa koskevissa päätöksissä suunniteltuja toimia ja tukea ITERin 
rakennusvaihetta uudet määrärahatarpeet huomioon ottaen.  
 
Osallistumissäännöt tarjoavat kattavat puitteet, joilla varmistetaan Euratomin puiteohjelman tehokas 
toteuttaminen, ottaen huomioon, että yksinkertaistetuilla menettelyillä osallistuminen on kaikille helppoa. 

Tiedonanto kokonaisvaltaisesta 
toimintasuunnitelmasta eurooppalaisen 
tutkimusalueen kehittämiseksi 

Muu kuin säädös Tiedonannossa määritellään toimet tutkimus- ja innovointisuunnitelman toteuttamiseksi. Se on yhteydessä 
myös kahdeksannen puiteohjelman valmisteluun. 

Seitsemännen puiteohjelman väliarviointi Muu kuin säädös Väliarvioinnissa käsitellään asioita, jotka on otettava huomioon vuonna 2011 esitettävän kahdeksannen 
puiteohjelman valmistelussa. 

Yleishyödylliset palvelut 
Tiedonanto yleishyödyllisten palvelujen 
laatukehyksestä 

Muu kuin säädös Tiedonannon taustalla on Lissabonin sopimukseen liitetty pöytäkirja. 

Yleishyödyllisistä palveluista vuonna 
2005 annetun paketin tarkistus  
 

Muu kuin säädös Puitetekstin voimassaolo päättyy marraskuussa 2011. Tarkistuksen tavoitteena on mukauttaa sääntöjä 
vuonna 2010 valmistuvan arviointikertomuksen perusteella.  Tarkistaminen liittyy puheenjohtajan poliittisiin 
linjauksiin, joissa mainittiin laatukehyksen luominen julkisille ja sosiaalipalveluille. 

Arviointikertomus yleishyödyllisistä 
palveluista vuonna 2005 annetusta 
paketista  
 

Muu kuin säädös Kertomus olisi laadittava lähiviikkoina käynnistettävän julkisen kuulemisen perusteella. Yleistä taloudellista 
etua koskevia palveluja koskevat aloitteet liittyvät laatukehyksen luomiseen julkisille ja sosiaalipalveluille. 

Järkevä sääntely 
Tiedonanto järkevästä sääntelystä Muu kuin säädös Tiedonannossa esitetään järkevää sääntelyä koskevat komission prioriteetit, jotka koskevat voimassa 

olevan lainsäädännön yksinkertaistamista ja hallinnollisen rasituksen vähentämistä; järjestelmällisemmän 
lähestymistavan kehittämistä sen arvioinnille, missä määrin lainsäädäntö ja politiikka on saavuttanut 
tavoitteensa; ja vaikutusten arviointien käyttöä uusien ehdotusten laadun varmistamiseksi. 
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Neuvoston päätös 
yhteisvastuulausekkeesta (ehdotus 
annetaan yhdessä korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan kanssa) 

Säädös Pannaan täytäntöön SEUT-sopimuksen 222 artiklan 3 kohdan määräykset, jotka edellyttävät, että neuvosto 
tekee komission ja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisestä ehdotuksesta 
päätöksen, jossa määritellään säännöt, joiden mukaisesti unioni panee täytäntöön tämän 
yhteisvastuulausekkeen. 

Verotus ja tulliliitto 
Tiedonanto tulevasta alv-strategiasta  Tiedonannon tarkoituksena on määrittää toimet, joilla voidaan vähentää hallinnollista rasitusta, torjua 

petoksia sekä uudistaa ja yksinkertaistaa nykyistä järjestelmää. 
Tiedonanto verotuksesta ja 
kehitysyhteistyöstä: Yhteistyö 
kehitysmaiden kanssa hyvän 
hallintotavan edistämiseksi veroasioissa 

Muu kuin säädös Tiedonannolla edistetään hyvän verohallinnon periaatetta ja tuetaan kehitysmaita veronkierron ja muiden 
haitallisten verokäytäntöjen torjumisessa. Siinä ehdotetaan myös verotuksen ja julkisen varainhoidon 
vahvistamista näissä maissa. 

Energiaverodirektiivin tarkistus Säädös Tarkistetulla direktiivillä täydennetään Euroopan päästökauppajärjestelmää ja luodaan mahdollisuus 
verottaa energiatuotteita niiden energiasisällön ja hiilipäästötason perusteella. Tarkistus liittyy Eurooppa 
2020 -strategiaan, ja sillä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen torjumisessa ja kestävämmän ja 
resurssitehokkaamman talouden luomisessa. 

Tulliviranomaisten toimenpiteistä 
epäiltäessä tavaroiden loukkaavan 
tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia annetun 
asetuksen tarkistus 

Säädös Tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyjä ja selventää sääntöjä. 

Ehdotus vuodesta 2011 sovellettavasta 
alv-kannan vähimmäistasosta   

Säädös Nykyistä alv-kannan vähimmäistasoa sovelletaan 31.12.2010 asti, ja sen soveltamisen jatkamista 
ehdotetaan. 

Ehdotus etuseteleiden (ja muiden 
myynninedistämistoimien) alv-kohtelusta 

Säädös Ehdotuksella pyritään uudistamaan nykyisiä etuseteleihin sovellettavia alv-sääntöjä (verotettava määrä). 

Vihreä kirja uudesta alv-strategiasta Muu kuin säädös Uutta alv-strategiaa koskeva kuulemisasiakirja, jonka tarkoituksena on varmistaa strategian mukauttaminen 
talouden tosiasioihin ja ottaa huomioon tietotekniikan kehitys (tavoitteena on hyväksyä tiedonanto uudesta 
alv-strategiasta vuoden 2011 jälkipuoliskolla). 

Tiedonanto veropoliittisesta ”Kansalaiset 
ensin” -aloitteesta 
 

Muu kuin säädös Sisämarkkinoiden uudelleenlanseeraukseen liittyen tavoitteena on määrittää kansalaisille tärkeät asiat 
(kuten kaksinkertainen verotus, eläkkeet, kakkosasunto, pääoma- tai tuloverotus) ei-sitovia sääntelytapoja 
koskevien aloitteiden laatimiseksi.    

Tiedonanto perintöverojen 
koordinoinnista 
 

Muu kuin säädös Edistetään perintöverotuksen koordinointia EU:n jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan välttää 
kaksinkertainen verotus ja kaksinkertainen verottamatta jääminen rajatylittävissä tilanteissa. 

Säädösehdotus yhteisestä 
yhtenäistetystä yhtiöveropohjasta 

Säädös Ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan verosääntöjä, vähentämään noudattamiskustannuksia ja 
poistamaan veroesteet, joita yritykset tällä hetkellä kohtaavat toimiessaan useammassa valtiossa. 

Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 
lähiyhtiöiden välisiin korko- ja 
rojaltimaksuihin sovellettavasta 
yhteisestä verotusjärjestelmästä annetun 
direktiivin tarkistus (uudelleen laadittu) 

Säädös Laajennetaan direktiivin soveltamisalaa alentamalla omistuskynnyksiä, ottamalla mukaan epäsuorat 
omistusyhteydet ja päivittämällä liite (yhtiötyypit). 
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Kauppa 
Ehdotus asetukseksi yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 
1. tammikuuta 2014 lähtien  

Säädös Uudessa asetuksessa tarkistetaan ja hienosäädetään nykyistä tullietuusjärjestelmää, jotta voidaan 
varmistaa sen  yksinkertaisuus ja ennakoitavuus sekä maksimoida sen tuki kestävälle kehitykselle ja apua 
eniten tarvitseville kehitysmaille. 

Ehdotus asetukseksi jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisiä kansainvälisiä 
sijoitussopimuksia koskevista 
siirtymäkauden järjestelyistä 
 

Säädös Koska suorat ulkomaiset sijoitukset siirtyivät Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä EU:n 
yksinomaiseen toimivaltaan, jäsenvaltioiden edelleen voimassa olevat, sijoituksiin liittyvät kansainväliset 
sopimukset ja niiden puitteissa tehdyt sitoumukset voidaan kyseenalaistaa. Tavoitteena on luoda 
oikeusvarmuus jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtyjen kansainvälisten sijoituksia koskevien 
sopimusten asemasta ja pätevyydestä antamalla lupa tällaisten sopimusten voimassaolon jatkumiselle ja 
luomalla menettelyt, joita tulevaisuudessa noudatetaan, kun jäsenvaltiot neuvottelevat ja tekevät tällaisia 
sopimuksia.   

Tiedonanto EU:n sijoituspolitiikasta 
 

Muu kuin säädös Tavoitteena on esittää yleislinjat, joiden puitteissa tulevaa EU:n sijoituspolitiikkaa kehitellään. Tiedonantoon 
sisältyisi laaja työkalu-/konseptivalikoima, joka voi muodostaa perustan kolmansien maiden kanssa 
tulevaisuudessa käytäviä sijoitusneuvotteluja koskevien neuvotteluohjeiden esittämiselle ja niistä 
keskustelulle. 

Ehdotus asetukseksi yleisen 
tullietuusjärjestelmän voimassaolon 
pidentämisestä 
 

Säädös Nykyisen tullietuusjärjestelmän voimassaolon tekninen pidentäminen, jolla varmistetaan myös 
erityisjärjestelmien (GSP+ ja EBA (Everything But Arms)) jatkuminen. Ehdotus asetukseksi asetuksen (EY) 
N:o 732/2008 muuttamisesta kattaa ainoastaan tekniset muutokset, jotka ovat välttämättömiä nykyisen 
tullietuusjärjestelmän voimassaolon jatkamiseksi 31. joulukuuta 2013 asti. Ehdotuksessa ei tarkastella 
uudelleen nykyisten edunsaajien kelpoisuutta.  

Ehdotus asetukseksi kauppapoliittisen 
päätöksenteon mukauttamisesta 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
seurauksena 

Säädös Koontiasetuksessa käsitellään tiettyjä kauppapolitiikan alan päätöksentekomenettelyjä, jotka eivät ole 
aiemmin kuuluneet komiteamenettelyn piiriin. 

Väärentämisenvastainen kauppasopimus 
(neuvoston päätökset 
allekirjoitusvaltuutuksesta ja sopimuksen 
tekemisestä) 

Säädös Kyseessä ovat ehdotus päätökseksi sopimuksen allekirjoitusvaltuutuksesta ja ehdotus päätökseksi 
sopimuksen tekemisestä. Väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskevien neuvottelujen tavoitteena 
on luoda kansainväliset puitteet, jotka parantavat immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa parantamalla kansainvälisiä normeja siltä osin kuin on kyse suhtautumisesta 
immateriaalioikeuksien laajamittaisiin loukkauksiin, joissa tekijöinä ovat usein rikollisjärjestöt. 

Kaupan ja investointien esteitä koskeva 
raportti 

Muu kuin säädös Tavoitteena on määrittää keinoja parantaa sääntely-ympäristöä ja EU:n yritysten pääsyä markkinoille. 

Liikenne 
Kestävän liikenteen paketti: Liikenteen 
TEN-suuntaviivojen tarkistus 

Säädös / muu kuin 
säädös 

Säädösehdotuksessa nykyisten liikenteen TEN-suuntaviivojen tarkistamisesta painopisteenä on 
ydinverkko, jolla liikenteen TEN-politiikan päätavoitteisiin voidaan vaikuttaa mahdollisimman paljon. Lisäksi 
laaditaan kertomus, jossa käsitellään liikenteen TEN-prioriteettihankkeiden ja TEN-politiikan edistymistä. 

Kestävän liikenteen paketti: 
Strateginen 
liikenneteknologiasuunnitelma 

Muu kuin säädös Strategisessa liikenneteknologiasuunnitelmassa luodaan strategiset puitteet tutkimukselle ja tekniikan 
kehittämiselle ja käyttöönotolle tarpeiden ja vuoteen 2050 mennessä toteutettavaa yhdennettyä, tehokasta 
ja ympäristöystävällistä liikennejärjestelmää koskevan vision perusteella.  

Turvallisuuspaketti: Tiedonanto "Kohti 
eurooppalaista tieturvallisuusaluetta: 
tieturvallisuuden strategiset suuntaviivat 
vuoteen 2020 asti" 

Muu kuin säädös Strategisissa suuntaviivoissa käsitellään toimia, joilla tieturvallisuutta parannetaan yhdennetysti (kuljettajien 
käyttäytyminen, ajoneuvojen ja infrastruktuurien turvallisuus) ja eri politiikanalojen kautta (liikenne, 
kansanterveys, tutkimus, uusi teknologia, tieturvallisuuden ulkoinen ulottuvuus).   
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Kertomus läpivalaisulaitteista 
lentokenttien turvatarkastuksissa 
 

Muu kuin säädös Kertomuksessa arvioidaan turvatarkastuksissa käytettävien läpivalaisulaitteiden vaikutuksia paitsi niiden 
tehokkuuden niin myös terveyshaittojen ja perusoikeuksien ja yksityisyyden suojan kannalta.   

Tiedonanto matkustajien oikeuksista Muu kuin säädös Tiedonannossa selostetaan matkustajien oikeuksien tilannetta kaikissa liikennemuodoissa julkisten 
kuulemisten tulosten perusteella, arvioidaan, pystytäänkö nykyisiä EU:n sääntöjä soveltamalla riittävästi 
suojelemaan matkustajien oikeuksia, ja määritetään, missä tarvitaan mahdollisesti jatkotoimia.  

Sisämarkkinapaketti: Ensimmäisen 
rautatiepaketin uudelleenlaatiminen 

Säädös Uudelleenlaadittavassa ensimmäisessä rautatiepaketissa selvennetään nykyisiä säännöksiä täsmentämällä 
niitä ja antamalla ohjeita täytäntöönpanoa varten.  

Lentoasemapaketti: Tiedonanto 
lentoasemapolitiikasta 
säädösehdotuksineen 

Säädös / muu kuin 
säädös 

Tiedonannossa käsitellään lentoasemapolitiikan nykytilannetta, kerrotaan edistymisestä kapasiteettia 
koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ja käsitellään tarvetta tarkastella uudelleen lähtö- ja 
saapumisaikoja koskevaa asetusta ja lentoasemien maahuolinnasta annettua direktiiviä.  

E-mobility-paketti  Säädös / muu kuin 
säädös 

Lainsäädäntötoimenpiteissä on kyse uuden tekniikan käyttöönotosta monissa eri liikennemuodoissa 
tehokkaan ja kestävän liikennejärjestelmän tukemiseksi. Toimenpiteet koskevat yhdennettyä 
rautatieliikenteen lipunmyyntiä, ajopiirtureita, sähköisiä tietulleja, yhdennettyjä merenkulkutietoja jne.  

Paketti meriliikenteen sosiaalisesta 
toimintaohjelmasta 

Säädös / muu kuin 
säädös 

Paketissa käsitellään meriliikenteen erilaisia inhimillisiä tekijöitä, mm. merenkulkijoiden koulutusta ja 
sertifiointia (tiedonanto meriliikenteen sosiaalisesta toimintaohjelmasta, ehdotus direktiiviksi ILO-
yleissopimuksen soveltamisen valvonnasta, ehdotus merenkulkijoiden koulutuksesta annetun direktiivin 
2008/106/EY tarkistamisesta).  

Tiedonanto tavaroiden 
maantiekuljetusmarkkinoista 

Muu kuin säädös Sisämarkkinoiden toiminnan uudelleentarkastelu tavaroiden maantiekuljetusten osalta, maantieliikenteen 
kabotaasi mukaan lukien. 

Tiedonanto pääsystä rautatiemarkkinoille Muu kuin säädös Rautatiemarkkinoiden organisoinnin uudelleentarkastelu, kotimaan matkustajaliikenteen markkinat mukaan 
lukien. 
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Liite III: Luettelo lainsäädännön yksinkertaistamiseen liittyvistä aloitteista∗ 

 

Nimi Toimenpiteen laji Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista Vuosi 

Tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden 
viennin valvonnasta fyysisten tarkastusten avulla annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1276/2008 ja maataloustuotteiden 
vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä 
yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 612/2009 
muuttamisesta 

Tarkistaminen Tarkastuksia tehdessään viranomaiset kirjoittavat käsin 
huomautuksia tulliasiakirjoihin. Huomautuksia on vaikea 
lukea ja ymmärtää. Ongelma ratkaistaan digitaalisessa 
koodimuodossa olevilla vakiotiedoilla. Yhdellä liitteellä 
korvataan viisi liitettä. 

2010 

Yksinkertaistamispaketti Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
muuttamisesta ja yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 
247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
73/2009 muuttamisesta 

Tarkistaminen Tavoite: vähentää täydentävien ehtojen tarkastuksesta 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa; yksinkertaistaa pinta-
alailmoituksia; vähentää jäsenvaltioiden laatimien 
maaseudun kehittämistä koskevien kertomusten määrää; 
ottaa käyttöön maksumääräajat tietyille toimenpiteille; ja 
mukauttaa asetukset säädösvallan siirtoa ja 
täytäntöönpanovaltaa koskeviin SEUT-sopimuksen 
määräyksiin. 

2010 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus naudanlihan 
vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksymismenettelyn 
kumoamiseksi 

Tarkistaminen/kumoaminen Tavoitteena on vähentää naudanlihan vapaaehtoisten 
merkintäjärjestelmien hyväksymiseen liittyvää hallinnollista 
taakkaa. Tämä edellyttää asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
muuttamista. 

2010 

Komission asetus (uusista) yhteisön vähävaraisimmille henkilöille 
tarkoitettujen elintarvikkeiden jakelua koskevista säännöistä  

Tarkistaminen Tavoitteena on antaa selvemmät, yksinkertaisemmat ja 
tehokkaammat täytäntöönpanosäännöt yhteisön 
vähävaraisimmille henkilöille tarkoitettujen elintarvikkeiden 
jakelusta. 

2010 

Työperäisiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvä komission aloite Uudelleenlaatiminen Tarkoituksena on yhdistää yhteen säädökseen säännökset, 
joilla suojellaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta 
työperäisiä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ehkäisemällä.  

2011 

                                                 
∗  Monilla näistä aloitteista on hallinnollisen rasituksen vähentämiseen liittyviä tavoitteita. 
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Eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä 
henkilöstöedustuksen osalta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun 
neuvoston direktiivin 2003/72/EY tarkistaminen 
 
Eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 
2001/86/EY tarkistaminen 

Tarkistaminen Tavoitteena on tutkia mahdollisuutta yksinkertaistaa 
henkilöstölle tiedottamista ja henkilöstön kuulemista 
koskevia säännöksiä, kunhan asetusta (EY) N:o 1435/2003 
(eurooppaosuuskunnan säännöt) koskeva arviointiraportti on 
valmistunut vuonna 2011. 

2011/12 

Ehdotus asetukseksi radioaktiivisten aineiden kuljettajien 
rekisteröintiä koskevan yhteisön järjestelmän perustamisesta 

Uudelleenlaatiminen Kodifioida ja yksinkertaistaa yhteisön sääntelykehys 
turvallisempien, varmempien ja avoimempien 
radioaktiivisten aineiden kuljetusten varmistamiseksi.  

2010 

Säteilysuojelun alan perusnormeista annetun lainsäädännön 
uudelleenlaatiminen 

  Tarkoituksena on laatia uudelleen 10 säädöstä yhdeksi 
direktiiviksi, jolla vahvistetaan ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta suojelemista koskevat perusnormit 

2011 

Säteilyyn liittyviä seurauksia koskevan suosituksen tarkistaminen Tarkistaminen Tavoitteena on selventää, yksinkertaistaa ja parantaa 37 
artiklan soveltamisesta annettua suositusta, jonka 
perusteella komissio antaa lausuntoja sellaisten 
suunnitelmien toteuttamisesta, jotka aiheuttavat 
radioaktiivisia päästöjä, joilla puolestaan saattaa olla 
säteilyyn liittyviä seurauksia naapurijäsenvaltioissa. 

2010 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden 
luomisesta L-luokan moottoriajoneuvojen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden 
hyväksymiselle 

Kumoaminen  Tavoitteena on vähentää kyseisen toimialan, EU:n ja 
kansallisten lainsäädäntöviranomaisten sekä 
tyyppihyväksyntäviranomaisten hallinnollista taakkaa. 

2010 

Asetus maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä (24 direktiivin kumoaminen) 

Kumoaminen  Ehdotuksella kumotaan 24 direktiiviä ja korvataan ne yhdellä 
asetuksella.  

2010 

Komission direktiivi maatalous- ja metsätraktoreiden 
tyyppihyväksyntää koskevien neuvoston direktiivien 80/720/ETY, 
86/298/ETY, 86/415/ETY ja 87/402/ETY sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivien 2000/25/EY ja 2003/37/EY muuttamisesta 
niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen 

Tarkistaminen Ehdotuksella muutetaan kuutta maataloustraktoreita 
koskevaa direktiiviä ja selvennetään ja parannetaan teknisiä 
vaatimuksia. 

2010 

Huviveneitä koskeva direktiivi 94/25/EY   Tavoitteena on vähentää huviveneiden melu- ja 
pakokaasupäästöjä ja suojella paremmin ihmisten terveyttä 
ja ympäristöä sekä rajoittaa eri lainkäyttöalueilla 
sovellettavien päästönormien noudattamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. Direktiivi mukautetaan uuteen 
lainsäädäntökehykseen (päätös 768/2008/EY). 

2010 

Direktiivi 97/68/EY liikkuvien työkoneiden kaasu- ja hiukkaspäästöistä   Ehdotuksella yksinkertaistetaan liikkuvien työkoneiden 
markkinointia koskevia sääntöjä, mukaan lukien 
tyyppihyväksyntä, ja mukautetaan se uuteen 
lainsäädäntökehykseen (päätös 768/2008/EY). 

2010 
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Direktiivi 2000/14/EY ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä 
ympäristöön 

  Ehdotuksella yksinkertaistetaan direktiivin toimintaa, 
tarkistetaan siihen liittyviä vaatimuksenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä ja parannetaan markkinavalvontaa. 
Direktiivi mukautetaan uuteen lainsäädäntökehykseen 
(päätös 768/2008/EY). 

2010 

Direktiivi 1999/5/EY radio- ja telepäätelaitteista   Tarkistuksen tavoitteena on korvata monet epäkäytännölliset 
ja tehottomat hallinnolliset määräykset uudenaikaisemmilla 
sähköisillä keinoilla sekä keskittyä täytäntöönpanon 
valvontaan ja parantaa kansallisten viranomaisten 
käytettävissä olevia välineitä. 

2010 

Lannoitteet – luonnos komission asetukseksi lannoitteista annetun 
asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta liitteiden I ja IV 
mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen  

Tarkistaminen Tavoitteena on muuttaa asetuksen liitettä IV ja varmistaa, 
että CEN-standardeja voidaan käyttää viiteaineistona 
virallisessa valvonnassa.  

2011 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2003, vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 
96/82/EY muuttamisesta 

  Säännöksiä yksinkertaistetaan/virtaviivaistetaan 
hallinnollisen taakan vähentämiseksi, erityisesti 
raportointivelvollisuuksien osalta. 

2010 

Neuvoston direktiivi 98/83/EY ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
laadusta 

  Riskien arviointiin perustuva hallintostrategia auttaa 
yksinkertaistamaan vesihuoltoa ja vähentää seuranta- ja 
raportointitaakkaa.  

2010 

Lainsäädäntöehdotus jätelainsäädännön 
johdonmukaisuudesta/yksinkertaistamisesta (tuotekohtaisen 
jätelainsäädännön mukauttaminen jätteitä koskevaan puitedirektiiviin; 
tähän sisältyvät direktiivit loppuun käytetyistä ajoneuvoista, 
paristoista ja pakkauksista)  

Uudelleentarkastelu Tavoitteena on analysoida perusteellisesti kierrätystä 
koskevat EU-direktiivit seuraavan komission toimikauden 
aikana.  

2012 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden 
tavarakuljetusten tilastoista 25 päivänä toukokuuta 1998 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/98 muuttamisesta 

Tarkistaminen Ehdotuksen tarkoituksena on myöntää Maltalle poikkeus 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/98 mukaisista 
raportointivaatimuksista.  
 

2011 

Jätetilastoista annettu asetus (EY) N:o 2150/2002 Tarkistaminen Tarkistamisen tavoitteena on yksinkertaistaa asetusta ja 
mukauttaa se yhteisön jätelainsäädännön muihin 
raportointivelvoitteisiin. 

2010 

Hedelmäpuulajeista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/109/EY  

  Ehdotuksen tarkoituksena on vähentää hedelmätarhoja 
koskevassa kyselyssä pyydettyjä muuttujia, asettaa 
kansallisen tason raja-arvot raportointia koskevien 
poikkeusten myöntämiseksi ja lisätä hallinnollisten tai muista 
lähteistä saatujen tietojen käyttöä kyselyjen sijaan. 

2010 

Neuvoston direktiivi 95/57/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1995, 
matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä  

Tarkistaminen Ehdotuksella muutetaan direktiivin soveltamisalaa 
raportointivaatimusten vähentämiseksi. Tilastoja laatiessaan 
jäsenvaltiot voivat soveltaa arviointimenetelmiä kyselyjen 
sijaan. 

2010 
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun 
asetuksen (EY) N:o 44/2001 muuttamisesta 

Tarkistaminen Ehdotuksen tarkoituksena on poistaa tietyt vaiheet, jotka 
kansalaisten on käytävä läpi, jotta tuomioistuimen päätös 
voitaisiin tunnustaa ja panna täytäntöön toisessa 
jäsenvaltiossa.  

2011 

Ehdotus tietosuojaa koskevien EU:n lainsäädäntövälineiden 
muuttamiseksi 

Tarkistaminen Henkilötietojen suojaa koskeva EU:n lainsäädäntökehys 
mukautetaan Lissabonin sopimukseen, sitä 
yksinkertaistetaan ja siinä otetaan huomioon tekninen 
kehitys.  

2010 

Schengenin rajasäännöstön muuttaminen 
 

Tarkistaminen Tavoitteena on saattaa säännöstö rekisteröityjen 
matkustajien asemaa koskevasta ohjelmasta annetun 
asetuksen ja maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmää 
koskevan asetuksen mukaiseksi, helpottaa ja 
yhdenmukaistaa tiettyjä rajatarkastuksiin liittyviä seikkoja ja 
poistaa säännöstön hyväksymisen jälkeen havaitut 
heikkoudet. 

2011 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen 
säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja 
Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 
muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187 2005 muuttamisesta 

Tarkistaminen Muutosta tarvitaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
johdosta ja lisäksi on kohdistettava uudelleen teknisiä 
toimenpiteitä koskevat säännökset, jotka tällä hetkellä 
sisältyvät Itämeren kalastusmahdollisuuksia koskevaan 
asetukseen. 

2010 

Komission asetus tarkastuksia, seurantaa, valvontaa, tarkkailua ja 
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen valvontaa varten 
perustettavasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 täytäntöönpanoa koskevista 
säännöistä ja yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta 
26 päivänä huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
768/2005 muuttamisesta 

Tarkistaminen Tavoitteena on nykyaikaistaa menettelyjä ja edistää 
täytäntöönpanon valvontaa vähentämällä alalle ja 
viranomaisille aiheutuvia rasitteita ja lisäämällä 
tietotekniikkavälineiden käyttöä raportointivelvoitteiden 
vähentämiseksi. 

2010 

Ehdotukset yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta Tarkistaminen Uudistukseen sisältyy uusi yhteisen kalastuspolitiikan 
perusasetus, vesiviljely mukaan luettuna, uusi asetus 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja rahoitusta koskevat 
ehdotukset. Sillä yksinkertaistetaan sääntely-ympäristöä 
mahdollisuuksien mukaan. 

2011 

Ehdotus direktiiviksi 4. ja 7. neuvoston direktiivin perusteellista 
uudelleentarkastelua varten, tarkoituksena laatia ehdotus uudeksi 
direktiiviksi (ehdotukset uusiksi direktiiveiksi) 

Tarkistaminen Neljännen ja seitsemännen tilinpäätösdirektiivin 
muuttaminen, jotta voidaan ottaa huomioon pk-yritysten 
edut. 

2011 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2157/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 
2001, eurooppayhtiön (SE) säännöistä 

 Eurooppayhtiön perustamista ja toimipaikan siirtoa 
koskevien sääntöjen mahdollinen yksinkertaistaminen. 

2012 

Alusten ja satamarakenteiden turvatoimia koskevan asetuksen (EY) 
N:o 725/2004 uudelleenlaatiminen ja satamien turvatoimien 
parantamisesta annetun direktiivin kumoaminen  

Uudelleenlaatiminen Selvennetään ja parannetaan nykyisiä säännöksiä sen 
jälkeen kun on arvioitu alan lainsäädännön täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa.  

2012 
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eMobility-paketti: tieliikenteen valvontalaitteista (ajopiirturit) annetun 
asetuksen (ETY) N:o 3821/85 uudelleenlaatiminen 

Uudelleenlaatiminen Tarkoituksena on ajantasaistaa lainsäädäntökehys 
ammattikuljettajien käyttämien digitaalisten ajopiirturien 
turvallisuuden ja toimivuuden parantamiseksi. Hankkeen 
avulla vähennetään yritysten hallinnollista taakkaa ja 
parannetaan valvontakeinojen luotettavuutta, jotta voidaan 
varmistaa tasapuolinen kilpailu tieliikenteen harjoittajien 
välillä.  

2011 

Ehdotus laivavarusteita koskevaksi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi 

Uudelleenlaatiminen Tarkistuksen tavoitteena on parantaa oikeusvarmuutta ja 
siten lisätä direktiivin vaikuttavuutta. Tarkistuksessa 
käytetään laajalti eurooppalaisia standardeja.  

2010 

Sisämarkkinapaketti: Ensimmäiseen rautatiepakettiin sisältyvien 
säädösten uudelleenlaatiminen: rautatieliikenteen markkinoille 
pääsyä koskevan lainsäädäntökehyksen yksinkertaistaminen ja 
nykyaikaistaminen 

Uudelleenlaatiminen Kolme direktiiviä yhdistetään ja jäsennellään uudestaan, 
ristikkäisviittaukset poistetaan, ensimmäiseen 
rautatiepakettiin sisältyviä säännöksiä selvennetään ja 
täytäntöönpanon tarkkuutta ja/tai täytäntöönpano-ohjeita 
lisätään.  

2010 

Lainsäädäntöehdotus yhteisön alusliikenteen seurannasta annetun 
direktiivin uudelleenlaatimiseksi 

Uudelleenlaatiminen Tarkoitus on ajantasaistaa direktiivi niin, että siinä otetaan 
huomioon viimeaikainen tekninen kehitys. Tavoitteena on 
yhdennetty merivalvontajärjestelmä. 

2012 

Sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten 
pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä 
annettu neuvoston direktiivi 96/50/EY 

  Tavoitteena on parantaa oikeudellista selkeyttä, helpottaa 
laivurien pääsyä Reinille ja varmistaa, että kaikilla EU:n 
sisävesialueilla sovelletaan tehokkaampia 
turvallisuusnormeja. 

2010 

Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta 
sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä 
tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman 
soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 515/97 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 766/2008 uudelleenlaatiminen  

Uudelleenlaatiminen Asetuksessa (EY) N:o 766/2008 ja tietotekniikan käytöstä 
tullialalla 30 päivänä marraskuuta 2009 annetussa 
neuvoston päätöksessä 2009/917/YOS käsitellään osittain 
samoja asioita. Tavoitteena on yksi lainsäädäntöväline 
SEUT-sopimuksen (33 ja 325 artikla) mukaisesti. 
Vaikutukset: erityisesti lainsäädännön ymmärrettävyyden 
parantaminen. 

2011 

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta 

Tarkistaminen Tavoitteena on käynnistää toimielinten välinen keskustelu 
esittämällä yksinkertaistamiseen liittyviä vaihtoehtoja 
käytännön toimien toteuttamiseksi joko nykyisen 
lainsäädäntökehyksen puitteissa tai lainsäädäntöehdotusten 
muodossa. 

2010 

Uudet ehdotukset lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien 
laatimiseksi uudelleen (90/385, 93/42, 98/79) 

Uudelleenlaatiminen Ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja lujittaa 
sääntöjä, jotta varmistetaan korkeatasoinen terveyden 
suojelu ja samalla sisämarkkinoiden sujuva toiminta. 

2011 

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovimateriaaleista 
ja -tarvikkeista annettujen direktiivien uudelleenlaatiminen yhdeksi 
komission asetukseksi  

Uudelleenlaatiminen Direktiivien yhdistämisellä yhteen asetukseen pyritään 
nopeuttamaan uusien lisäaineiden ja monomeerien 
hyväksymistä ja yksinkertaistamaan migraatiotestiä koskevia 
sääntöjä.  

2010 
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Komission direktiivit, joilla muutetaan tiettyjä siementen pitämisestä 
kaupan annettuja direktiivejä sisämarkkinoiden vahvistamisen ja 
kasvien geenivarojen säilyttämisen osalta (siemenseokset) 
- Neuvoston direktiivi 66/401/ETY rehukasvien siementen pitämisestä 
kaupan 
- Neuvoston direktiivi 66/402/ETY viljakasvien siementen pitämisestä 
kaupan 
- Neuvoston direktiivi 2002/53/EY viljelykasvilajien yleisestä 
lajikeluettelosta  
Neuvoston direktiivi 2002/54/EY juurikkaiden siementen pitämisestä 
kaupan 
- Neuvoston direktiivi 2002/55/EY vihannesten siementen pitämisestä 
kaupan 
- Neuvoston direktiivi 2002/56/EY siemenperunoiden pitämisestä 
kaupan  
- Neuvoston direktiivi 2002/57/EY öljy- ja kuitukasvien siementen 
pitämisestä kaupan 
- Neuvoston direktiivi 68/193/ETY viiniköynnöksen kasvullisen 
lisäysaineiston pitämisestä kaupan
- Neuvoston direktiivi 1998/56/EY koristekasvien lisäysaineiston 
pitämisestä kaupan - Neuvoston direktiivi 92/33/ETY vihannesten 
lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä 
kaupan 
- Neuvoston direktiivi 92/34/EY hedelmäntuotantoon tarkoitettujen 
hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan
- Neuvoston direktiivi 1999/105/EY metsänviljelyaineiston pitämisestä 
kaupan 

  Tavoitteena on yksinkertaistaa ja vähentää hallinnollista 
taakkaa tätä alaa koskevan lainsäädännön arvioinnin 
perusteella. 

2010 

Neuvoston ja Euroopan parlamentin asetus, jolla tarkistetaan 
erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista annettu direktiivi 
2009/39/EY (uudelleenlaadittu)  

Uudelleenlaatiminen Tavoitteena on yksinkertaistaa sääntöjä ja vähentää 
hallinnollista taakkaa ottamalla huomioon muut 
horisontaaliset ja vertikaaliset säädökset, esimerkiksi ne, 
jotka koskevat väittämiä, ravintolisiä ja täydentämistä. 

2010 

Tiedonanto tulevasta arvonlisäverostrategiasta Tarkistaminen/tarkastelu Tavoitteena on vähentää hallinnollista taakkaa, torjua 
petoksia ja uudenaikaistaa ja yksinkertaistaa nykyistä 
järjestelmää vihreään kirjaan liittyvästä 
kuulemismenettelystä saatujen tulosten pohjalta. 

2011 

Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta 
viranomaisten alv-kohtelun ja tiettyjä yleishyödyllisiä toimia koskevien 
poikkeusten osalta 

Tarkistaminen Tavoitteena on varmistaa, että alv-järjestelmät ovat 
yhdenmukaisempia ja neutraalimpia, erityisesti 
selventämällä määritelmiä.  

2011/12 
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Liite IV: Luettelo peruutetuista vireillä olevista ehdotuksista 

 

KOM/SEC – toimielinten välinen 
viite 

Nimi  Perustelut 

KOM(1980) 298 Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI (ETY) perus-, interventio- ja 
viitehinnan vahvistamisesta lampaanlihalle markkinointivuodeksi 1980/1981 

Vanhentunut 

KOM(2007) 712 
2007/0246/ACC 

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisön ja Australian 
välisen viinikauppasopimuksen tekemisestä 

Vanhentunut. Neuvosto on tehnyt päätöksen numerolla 
2009/49 asiakirjassa KOM(2008) 653 tehdyn ehdotuksen 
perusteella.  

KOM(2007) 239 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan kehitysrahaston 
rahoittamiseen osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien 
vahvistamisesta (vuoden 2007 lisäerä) 

Vanhentunut komission 13. kesäkuuta 2007 esittämän 
ehdotuksen (KOM(2007) 321) perusteella 28. kesäkuuta 
2007 tehdyn neuvoston asetuksen johdosta. 

KOM(1979) 345 Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan yhteisöjen yleisestä 
talousarviosta Euroopan hiili- ja teräsyhteisölle (EHTY) jaettavasta 
erikoisrahoitusosuudesta 

Vanhentunut 

KOM(1998) 96 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Yhdistyneiden Kansakuntien 
ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta 
Euroopan yhteisön puolesta 

Vanhentunut. Neuvoston päätelmät kyseisestä asiasta 
hyväksyttiin 16. kesäkuuta 1998. 

KOM(2006) 602 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisön puolesta 
omaksuttavasta kannasta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan tehtävää muutosta 
koskevaan ehdotukseen 

Vanhentunut. Ehdotus liittyy Kioton pöytäkirjan osapuolten 
kokoukseen (COP/MOP2) marraskuussa 2006. 
 

KOM(1980) 863/2 Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI (ETY) Italiassa marraskuussa 1980 
tapahtuneesta maanjäristyksestä kärsineiden alueiden jälleenrakentamiseen 
yhteisön erikoistuen puitteissa myönnettyihin tiettyihin lainoihin liittyvien 
korkojen hyvittämisestä  

Vanhentunut 

SEC(2002) 1110 Suositus NEUVOSTON SUOSITUKSEKSI PORTUGALILLE julkistalouden 
liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi – Perustamissopimuksen 104 
artiklan 7 kohdan soveltaminen 

Vanhentunut 

SEC(2002) 1118 Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI liiallisen alijäämän olemassaolosta 
Portugalissa – Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 6 
kohdan soveltaminen 

Vanhentunut 

SEC(2002) 1246/1 Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI ennakkovaroituksen antamisesta 
Ranskalle liiallisen alijäämän syntymisen estämiseksi 
 

Vanhentunut 

SEC(2002) 1246/2 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Ranskalle liiallisen alijäämän 
syntymisen estämiseksi annettavaa ennakkovaroitusta koskevan 
suosituksen julkistamisesta 

Vanhentunut 
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SEC(2005) 994 Suositus NEUVOSTON SUOSITUKSEKSI Portugalille julkistalouden 
liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi 

Vanhentunut 

KOM(2002) 615 
2002/0262/ACC 

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja Liettuan 
välisellä Eurooppa-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa 
päätettävästä neuvoa-antavan sekakomitean perustamista koskevasta 
yhteisön kannasta 

Vanhentunut 

KOM(1986) 14 Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI (ETY) Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 
muuttamisesta  

Vanhentunut 

KOM(2001) 344 
2001/0137/COD 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
574/72 muuttamisesta Euroopan parlamentin jäsenten henkilökohtaisten 
avustajien osalta 

Vanhentunut. Tämän kattaa asetus 883/2004. 
 

SEC(1993) 1465 Luonnos NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI ohjeista komissiolle 
ydinturvallisuutta koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta 
neuvottelemista varten 

Vanhentunut. Euratom on liittynyt ydinturvallisuutta 
koskevaan yleissopimukseen 7. joulukuuta 1998 tehdyn 
neuvoston päätöksen perusteella.  

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

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI (Euratom) ydinlaitosten 
turvallisuuden alalla sovellettavista perusvelvollisuuksista ja yleisistä 
periaatteista 

Vanhentunut, koska ydinlaitosten ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen perustamista koskeva direktiivi 
(Euratom) annettiin 18. kesäkuuta 2009. 

   
KOM(2004) 716 
2004/0249/CNS 

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
polttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta 

Vanhentunut. Neuvosto on hyväksynyt asiakirjaan 
KOM/2005/673 perustuvan ehdotuksen.  

KOM(2006) 179 Luonnos: TOIMIELINTEN SOPIMUS toimielinten välisestä yhteistyöstä 
sellaisten kansainvälisten yleissopimusten puitteissa, joiden sopimuspuolina 
Euroopan atomienergiayhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat 

Vanhentunut 

KOM(2007) 748 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisön kannasta 
Belgradissa 18 päivänä joulukuuta 2007 järjestettävässä energiayhteisön 
ministerineuvostossa 

Vanhentunut 

KOM(1979) 179 Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI komission valtuuttamisesta 
osallistumaan neuvotteluihin muuttavien luonnonvaraisten eläinten 
suojelemista koskevasta yleissopimuksesta 

Vanhentunut 

KOM(1985) 281 Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI komission valtuuttamisesta 
neuvottelemaan yhteisön puolesta maalta peräisin olevan meren 
pilaantumisen ehkäisemisestä tehtyyn yleissopimukseen liittyvien ohjelmien 
ja toimenpiteiden käyttöönotosta 

Vanhentunut 

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

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI komission valtuuttamisesta 
neuvottelemaan yhteisön puolesta OECD:n ja UNEP:n puitteissa vaarallisten 
kemikaalien kauppaa koskevista ilmoitus- ja neuvottelumenettelyistä 

Vanhentunut 

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

Luonnos neuvoston päätöslauselmaksi Euroopan ympäristökeskuksen 
kehittymisestä ja täytäntöönpanosta 

Vanhentunut. Neuvoston päätelmät kyseisestä asiasta 
hyväksyttiin 9. marraskuuta 1995. 
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KOM(1998) 344 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI tiedon saantia, kansalaisten 
osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta 
ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan 
yhteisön puolesta 

Vanhentunut. Neuvoston päätelmät kyseisestä asiasta 
hyväksyttiin 17. kesäkuuta 1998. 

KOM(2007) 367 
2007/0126/COD 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen 
solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen 
yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 
87/372/ETY kumoamisesta 

Vanhentunut. Komissio esitti muutetun ehdotuksen 
(KOM(2008) 762), jonka lainsäätäjä hyväksyi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivinä 2009/114/EY 
neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta.  

KOM(2006) 255 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisön ja Bulgarian 
tasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä Bulgarian 
osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön 
seurantakeskuksen toimintaan 

Vanhentunut 

KOM(2006) 256 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisön ja Romanian 
välisen sopimuksen tekemisestä Romanian osallistumisesta Euroopan 
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan 

Vanhentunut 

KOM(2006) 752/3 Ehdotukset neuvoston päätöksiksi Liechtensteinin ruhtinaskunnan 
liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton 
väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista 
Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, 
Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin 
ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin 
puolesta 

Vanhentunut SEUT-sopimuksen voimaantulon myötä, 
yhdistetty asiakirjaan KOM(2006) 752/4. 

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

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä 
rikosoikeudellisista toimenpiteistä 

Komissio aikoo esittää uuden ehdotuksen vuonna 2011. 

KOM(2007) 306 
2007/0104/CNS 

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Schengenin tietojärjestelmän (SIS) 
tietoliikenneinfrastruktuurin perustamisesta, käytöstä ja hallinnoinnista 

Tämän (ja seuraavan) ehdotuksen tavoitteena oli tarjota 
oikeusperusta näitä toimintoja koskevalle uudelle 
sopimukselle. Koska tarjouskilpailu on nyt päättynyt, 
kyseiset kaksi ehdotusta ovat vanhentuneet. 
 

KOM(2007) 311 
2007/0108/CNS 

Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI Schengenin tietojärjestelmän (SIS) 
tietoliikenneinfrastruktuurin perustamisesta, käytöstä ja hallinnoinnista 

Tämän (ja edeltävän) ehdotuksen tavoitteena oli tarjota 
oikeusperusta näitä toimintoja koskevalle uudelle 
sopimukselle. Koska tarjouskilpailu on nyt päättynyt, 
kyseiset kaksi ehdotusta ovat vanhentuneet. 
 

KOM(1980) 722 
1980/1031/CNS 

Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI (ETY) yhteisön kalastusalueella 
tavattavien tiettyjen kalakantojen osalta vuodeksi 1981 sallituista 
suurimmista kalasaaliista ja edellytyksistä saaliiden pyytämiseksi sekä 
yhteisön käytössä olevista osuuksista 

Vanhentunut 

KOM(2007) 595 
2007/0222 (APP) 

Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI komission valtuuttamisesta 
hyväksymään muutokset Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välillä 
tehtyjen kalastuskumppanuussopimusten pöytäkirjoihin 

Vanhentunut, sillä Lissabonin sopimuksen hyväksymisen 
myötä on otettu käyttöön uudet lainsäädäntömenettelyt 
kalastuskumppanuussopimusten tekemiseksi. 
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KOM(2007) 782 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisön ja Mauritanian 
islamilaisen tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen kuuluvan 
kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 
tehdyn pöytäkirjan irtisanomisesta 

Vanhentunut. Neuvoston asetus (EY) N:o 704/2008 
annettiin 15. heinäkuuta 2008. 

COM(2008)324 
2008/0112/CNS 

Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI kalavarojen säilyttämisestä teknisten 
toimenpiteiden avulla 

Vanhentunut. Neuvoston asetus (EY) N:o 1288/2009 
annettiin 27. marraskuuta 2009, ja siinä vahvistettiin tekniset 
siirtymätoimenpiteet 1 päivän tammikuuta 2010 ja 30 päivän 
kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi. 

KOM(1975) 490 
1975/1012/CNS 

Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI (ETY) tavaroiden kuljettamista 
rautateitse, maanteitse ja vesitse jäsenvaltioiden välillä koskevien 
markkinoiden valvontajärjestelmästä 

Vanhentunut 

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

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisön ja Bulgarian 
tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen 
tekemisestä 

Vanhentunut  

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

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisön ja Romanian 
välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä 

Vanhentunut  

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

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
toimitusketjujen turvallisuuden parantamisesta 

Vanhentunut. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 450/2008 yhteisön tullikoodeksista (uudistettu 
tullikoodeksi) kattaa tämän ehdotuksen tavoitteet. 

KOM(2005) 468 
2005/0198 (APP)  

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI yhteisymmärryspöytäkirjan 
tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Sveitsin 
liittoneuvoston välillä Sveitsin valaliiton rahoitusosuudesta taloudellisten ja 
sosiaalisten eroavuuksien vähentämiseksi laajentuneessa Euroopan 
unionissa sekä luvan antamisesta joillekin jäsenvaltioille tehdä erillisiä 
sopimuksia Sveitsin valaliiton kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan 
täytäntöönpanosta 

Vanhentunut. Tämän ehdotuksen korvasi Euroopan unionin 
ja Sveitsin 27. helmikuuta 2006 allekirjoittama 
yhteisymmärryspöytäkirja. 

KOM(1998) 339 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI geneettisesti muunnetun maissin 
(Zea mays L.), jolla yhdistetyn muuntamisen avulla on Bt-endotoksiinigeenin 
sille antamat insektisidiset ominaisuudet ja lisääntynyt sietokyky 
glufosinaattiammonium-nimiselle rikkakasvien torjunta-aineelle, myynnin 
väliaikaisesta kieltämisestä Itävallassa 

Vanhentunut 
 
 

KOM(1998) 340 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI geneettisesti muunnetun maissin 
(Zea mays L.), jolla yhdistetyn muuntamisen avulla on Bt-endotoksiinigeenin 
sille antamat insektisidiset ominaisuudet ja lisääntynyt sietokyky 
glufosinaattiammonium-nimiselle rikkakasvien torjunta-aineelle, käytön ja 
myynnin väliaikaisesta kieltämisestä Luxemburgissa 

Vanhentunut 
 

KOM(2003) 537 
2003/0208/COD 

Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI poikkeuksellisten kaupan 
toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja 
assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja 
alueille (kodifioitu toisinto) 

Vanhentunut. Kodifikaatio hyväksytty – neuvoston asetus 
(EY) N:o 1215/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009 
(KOM(2008) 889).  

KOM(2004) 232 
2004/0074/COD 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
rautatieyritysten toimiluvista (kodifioitu toisinto) 

Vanhentunut. Korvataan valmisteilla olevalla 
uudelleenlaaditulla ehdotuksella. 
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KOM(2006) 286 
2006/0100/COD 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljetusta käytöstä 

Vanhentunut. Kodifikaatio hyväksytty – Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/41/EY, annettu 
6 päivänä toukokuuta 2009  

KOM(2006) 497 
2006/0164/COD 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä 
koskevien tilastojen toimittamisesta (kodifioitu toisinto) 

Vanhentunut. Kodifikaatio hyväksytty – Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 217/2009, 
annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009 (KOM(2007) 762). 

KOM(2007) 344  
2007/0162/COD 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisistä kilvistä ja 
merkinnöistä sekä niiden sijainnista ja kiinnitysmenetelmästä (kodifioitu 
toisinto) 

Vanhentunut. Perussäädös kumottu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 661/2009, annettu 
13 päivänä heinäkuuta 2009. 

KOM(2007) 451 
2007/0162/COD 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimista 
(kodifioitu toisinto) 

Vanhentunut. Perussäädös kumottu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 661/2009, annettu 
13 päivänä heinäkuuta 2009. 

KOM(2007) 867 
2007/0298/COD 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI 
yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 
(kodifioitu toisinto) 

Vanhentunut. Korvattu uudelleenlaaditulla ehdotuksella – 
KOM(2009) 391. 

KOM(2007) 873 
2007/0299/COD 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta 
(kodifioitu toisinto) 

Vanhentunut. Komissio aikoo esittää ehdotuksen direktiivin 
93/7/ETY uudelleenlaatimiseksi vuonna 2011. 

KOM(2003) 841 
2003/0331/CNS 

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 
lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä 
verotusjärjestelmästä annetun direktiivin 2003/49/EY muuttamisesta. 

Vanhentunut. Uusi ehdotus aiotaan tehdä vuonna 
2010/2011. 

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

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI valmisteveron alaisia tuotteita 
koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, 
liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta 

Vanhentunut direktiivin 2008/118 antamisen jälkeen. 

SEC(2004) 1015 Luonnos ”YHTEISTÄ PASSITUSTA” KÄSITTELEVÄN EY–EFTA-
SEKAKOMITEAN PÄÄTÖKSEKSI N:o 1/2004 20 päivänä toukokuuta 1987 
tehdyn yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen 
muuttamisesta – Luonnos yhteisön yhteiseksi kannaksi  

Vanhentunut. Ehdotetut muutokset on sisällytetty 
yleissopimukseen (päätös 2005/558/EY, tehty 17 päivänä 
kesäkuuta 2005).  

KOM(2006) 263 Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI luvan antamisesta Kreikalle ja 
Portugalille ottaa käyttöön jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 77/388/ETY 21 artiklan 
1 kohdasta poikkeavia erityistoimenpiteitä 

Vanhentunut, sillä itse direktiivissä sallitaan nyt 
asianomaiset erikoissäännöt (alv-direktiivin 199 artikla).  

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

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- 
ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Valko-Venäjän 
tasavallan kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen 
sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 

Koska ehdotus tehtiin jo 15 vuotta sitten, sekä 
institutionaalinen että poliittinen yhteys on muuttunut. 
Komissio valmistelee parhaillaan Valko-Venäjää varten 
yhteistä väliaikaista suunnitelmaa neuvoston marraskuussa 
2009 tekemien päätelmien seurauksena.  

KOM(2005) 326 
2005/0132/COD 

Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI muiden palvelujen kuin 
liikennepalvelujen kauppaa koskevien sopimusten neuvottelemisesta 

Ehdotus on vanhentunut Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon johdosta, sillä sopimuksessa EU:lle 
myönnettiin yksinomainen toimivalta neuvotella palvelujen 
kauppaa koskevat sopimukset. 
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KOM(2006) 559/2 
2006/0176 (APP) 

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja niiden 
jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn 
Eurooppa-sopimukseen liitettävän teollisuustuotteiden 
vaatimustenmukaisuuden arviointia ja niiden hyväksymistä koskevan 
lisäpöytäkirjan tekemisestä 

Ehdotus on vanhentunut, sillä Bulgariasta tuli EU:n 
jäsenvaltio 1. tammikuuta 2007. 

KOM(2006) 147 
2006/0052/COD 

Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI EY:n GATT 1994 -sopimuksen 
XXIV artiklan 6 kohdan mukaisten neuvottelujen perusteella tekemien, tariffi- 
ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamista koskevien sopimusten 
täytäntöönpanosta 

Vanhentunut. Ehdotuksen tarkoituksena oli täydentää 
neuvoston asetuksen 2658/87 liitettä I tavalla, joka oli jo 
toteutettu tehtäessä vastaavanlainen XXIV artiklan 6 kohdan 
mukainen sopimus Kiinan kansantasavallan kanssa 
(neuvoston päätös 2006/398 ja neuvoston asetus 
838/2006). 

  


