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I. melléklet: A 2010-ben várhatóan elfogadásra kerülő stratégiai kezdeményezések* 

 
*Olyan kezdeményezések, amelyek 2010-ben való elfogadása mellett a Bizottság elkötelezte magát (9 hónap: április–december). 
 
Cím Kezdeményezés 

típusa 
A célkitűzések körének ismertetése 

Válságkezelés 
1. Közlemény a közös politikák szélesebb 
körű és mélyebb felügyeleten alapuló jobb 
összehangolása rendszerének 
létrehozásáról 
(2. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény a Stabilitási és Növekedési Paktum és az Európa 2020 stratégia meglévő irányítási keretére 
alapozva eszközöket javasol az euroövezet azon képességének megerősítésére, hogy előmozdítsa a monetáris 
unió stabilitását és kohézióját. Javaslatokat tesz a Lisszaboni Szerződés 136. cikke gyakorlati végrehajtásának 
módszereire, hogy hatékonyabb felügyelet útján kezelje a fiskális és makrogazdasági egyensúlyhiányt. 

2. A származékos piacok átláthatóságát és 
stabilitását javító jogalkotási javaslat (CCP) 
(2. negyedév) 

jogalkotási A fő célkitűzés a származékos piacok biztonságának javítása a jobb átláthatóság és a csökkenő 
partnerkockázatok útján. A javasolt jogszabály a szabványosított származékos ügyletekre vonatkozóan központi 
szerződő fél általi elszámolást (Central Counterparty Clearing, CCP) vezet be, és közös biztonsági, szabályozási 
és működési szabványokat állapít meg a központi szerződő felekre a partnerkockázatok csökkentése érdekében. 
Megbízza továbbá a piaci szereplőket azzal, hogy kereskedési adattárakban rögzítsék a pozíciókat és a központi 
szerződő felek által el nem számolt tranzakciókat, az átláthatóság növelése érdekében pedig létrehozza a 
kereskedési adattárak szabályozását és felügyeletét. 

3. Jogalkotási kezdeményezés a fedezetlen 
eladásokról / a nemteljesítéskori 
csereügyletekről 
(3. negyedév) 

jogalkotási A kezdeményezés célja, hogy megakadályozza a származékos termékekhez és egyéb pénzügyi eszközökhöz 
kapcsolódó káros kereskedelmi gyakorlatokat. A kezdeményezés kiegészíti a nemteljesítéskori csereügyletekre 
vonatkozó pénzügyi derivatívák átfogó megközelítését. 

4. A betétbiztosítási rendszerekről szóló 
irányelv felülvizsgálata 
(2. negyedév) 

jogalkotási A felülvizsgálat célja a fogyasztók (betétesek) védelmének erősítése a bankbetétek garanciaszintjének 
100 000 EUR értéken való harmonizációjával, valamint a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelv fokozottabb 
eredményességének a biztosítása. 

5. A piaci visszaélésekről szóló irányelv 
felülvizsgálata 
(4. negyedév) 

jogalkotási A cél a piaci integritás növelése a piaci visszaélés eseteinek meghatározásával, a befektetők védelme és annak 
lehetővé tétele az illetékes közigazgatási hatóságok számára, hogy kivizsgálják és szankcionálják a piaci 
visszaéléseket. Foglalkozik a piaci visszaélésekhez kapcsolódó szankciók szintjével és természetével is. 

6. Közlemény az eredményes és hatékony 
válságkezelési keretről 
(4. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény felsorolja a Bizottság javaslatait annak érdekében, hogy a hatóságokat ellássa a határon átnyúló 
banki válságok eredményes megoldásához szükséges eszközökkel, így csökkentve az adófizetőkre háruló 
költségeket. Az új eszközöknek növelniük kell a jogbiztonságot, és csökkenteniük kell a jogi kifogások kockázatát. 

7. A tőkekövetelményekről szóló irányelv 
(CRD IV) felülvizsgálata 
(4. negyedév) 

jogalkotási A felülvizsgálat kiterjed a tőkeáttételre, a dinamikus tartalékképzésre, a likviditásra, a prociklikusságra / 
kiegyenlítő tartalékokra, a tőke meghatározására, a rendszerszinten fontos pénzügyi intézményekre és a 
partnerhez kapcsolódó hitelkockázatokra. A cél a jogalkotási keret aktualizálása a válságra adott válaszként, 
illetve az EU pénzügyi stabilitásának támogatása érdekében, pl. a bankok arra történő ösztönzése, hogy tegyék 
félre a tőketöbbletet jó piaci körülmények esetén, és így párnázzák ki magukat tőkével arra az esetre, ha 
rosszabbra fordulnak a körülmények. 

8. Közlemény a bankszanálási alapokhoz 
kapcsolódó lehetőségekről 
(2. negyedév) 

nem jogalkotási A dokumentum lehetőségeket sorol fel az Európai Tanács számára bankszanálási alapok mint válságkezelési 
eszközök létrehozásáról az IMF várható áprilisi jelentésének fényében. 
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Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezéseinek előmozdítása 
9. Közlemény az európai digitális 
menetrendről 
(2. negyedév) 
 
 

jogalkotási / nem 
jogalkotási 

Az európai digitális menetrend célkitűzése az, hogy kihasználja az információs és kommunikációs technológiákban rejlő 
lehetőségeket, mivel ezek fontos szerepet játszanak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, tudásalapú és versenyképes 
gazdaság felé való előrelépésben. Összehangolt megközelítést alkalmaz a digitális gazdaság és társadalom kihívásaival 
szemben, foglalkozik mind a kínálati, mind a keresleti oldal problémáival. Azonosítja az uniós vagy tagállami szinten 
meghozandó konkrét intézkedéseket a nagy sebességű internet kiterjesztése, a termékek, a szolgáltatások és a tartalom 
határok nélküli online piacának megvalósítása, a készségek fejlesztése és a jövő szolgáltatásainak a nyújtása 
érdekében. 

10. Közlemény: „Iparpolitika a globalizáció 
korában” 
(3. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény az ipari versenyképesség javításának átfogó célkitűzéseit egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású utat 
követve juttatja kifejezésre a konkrét uniós szintű kezdeményezésekben; keretrendszert határoz meg az érintett felekkel, 
hogy az ágazatok szerkezetátalakítását jövőorientált tevékenységek felé mozdítsa el, olyan eszközöket kapcsolva össze, 
mint az intelligens szabályozás, a közbeszerzés, a versenyre vonatkozó szabályok és szabványok, valamint 
együttműködik a szociális partnerekkel, hogy foglalkozzon a változással kapcsolatos várakozásokkal, a változás 
kezelésével és a szerkezetátalakítás társadalmi következményeivel. 

11. Közlemény az európai kutatási és 
innovációs tervről 
(3. negyedév) 

nem jogalkotási Az európai kutatási és innovációs terv javaslatot tesz az innováció mérésére alkalmas új mutatóra, ahogyan azt az 
Európa 2020 stratégiáról szóló közleményben bejelentették. Meghatároz egy szakpolitikai keretet is az európai kutatási 
és innovációs partnerségek fejlesztéséhez, az alapul szolgáló technológiák fejlesztéséhez, a kutatás és az innováció 
keretfeltételeinek optimalizálásához, a kutatás és az innováció támogatása érdekében az uniós eszközök alkalmazási 
körének megerősítéséhez, egyszerűsítéséhez és továbbfejlesztéséhez. A környezetvédelmi technológiai cselekvési terv 
(2004–2009) felülvizsgálatára építve foglalkozik az ökoinnovációval is. 

12. „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés 
(3. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény stratégiát határoz meg, hogy integrálja az uniós és a nemzeti mobilitási, egyetemi és kutatói programokat, 
modernizálja a felsőoktatást, az ifjú szakemberek mobilitása révén népszerűsítse a vállalkozói készséget, valamint 
ösztönözze az informális tanulás elismerését. További kezdeményezéseket jelent be, amelyek mind szakpolitikai, mind 
programokhoz kapcsolódó elemeket tartalmaznak, és amelyeket a következő években dolgoznak majd ki. Ennek a 
keretnek része egy európai vállalkozói csereprogram is – a fiatal vállalkozóknak szóló ERASMUS. 

13. Közlemény a fiatalok foglalkoztatásáról 
(4. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény megvizsgálja, hogyan lehet megerősíteni a szakpolitikát a válság fiatalokra gyakorolt hatásának leküzdése 
érdekében. Feltérképezi, hogy hogyan lehet megkönnyíteni az oktatásból és képzésből a munkába való átmenetet. A 
dokumentum foglalkozik azzal is, hogyan lehet jobb kapcsolatot biztosítani a szakpolitikai prioritások és az uniós források 
között, különösen ami az Európai Szociális Alapot illeti. A közlemény számos új kezdeményezést jelent be, köztük a 
fiatalok földrajzi mobilitásának támogatását (EURES), az üzleti szféra fiatalok toborzásához kapcsolódó mobilizálását, és 
bejelenti, hogy az innovatív projektek megnövelt közvetlen támogatásban részesülnek a PROGRESS, az egész életen át 
tartó tanulás programja, valamint a cselekvő ifjúság programja útján. 

14. Új készségek és munkahelyek 
menetrendje 
(3. negyedév) 

nem jogalkotási A cél olyan módszerek azonosítása, amelyek lehetővé teszik a gazdasági átmenetek jobb kezelését és az aktivitási ráta 
növelését, a munkaerő Unión belüli mobilitásának megkönnyítését és a munkaerő-piaci kereslet és kínálat 
összehangolásának a javítását a strukturális alapokból biztosított megfelelő pénzügyi támogatás segítségével, lehetővé 
teszik az együttműködés megerősítését az oktatás és a képzés terén abból a célból, hogy emelkedjen a képzettség 
szintje és hogy a készségek megszerzése és elismerése biztosított legyen a szakképzés, az általános, a felső- és a 
felnőttoktatás során: a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai keretének (European Skills, Competences 
and Occupations, ESCO) kidolgozása. 

15. Közlemény a szegénység elleni platformról 
(4. negyedév) 

nem jogalkotási 
 

A cél javaslatok kidolgozása egy szegénység elleni platformmal kapcsolatban, és változások bejelentése a szociális 
nyitott koordinációs módszert illetően a platform megvalósítása érdekében a közlemény megvizsgálja a szociális téren 
tapasztalt fejlődést, és menetrendet terjeszt elő a nagyobb mértékű politikai elkötelezettség és láthatóság megteremtése, 
valamint az egyéb szakpolitikákkal való erősebb pozitív kölcsönhatás érdekében. Külön hangsúlyt kap az aktív 
befogadás és a gyermekek szegénysége. 
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Az Európa útjában álló akadályok elhárítása 
16. A közös piac újraindítása 
(2. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény a Monti-jelentést követi. Az Európa 2020 stratégia nyomán diagnózist ad a „hiányzó láncszemekről”, és 
meghatározza a közös piac újraindításának irányát, hogy az teljes mértékben valóra váltsa a benne rejlő lehetőségeket. 

17. Rendelet a jövőbeli uniós szabadalom 
fordítási követelményeiről 
(2. negyedév) 

jogalkotási A rendeletre azért van szükség, hogy megoldást kínáljon az uniós szabadalom fordítási kérdéseire, amelyek nem 
szerepelnek az EU szabadalmi rendeletében (mivel a Lisszaboni Szerződés külön jogalapról rendelkezik a nyelvi és 
fordítási rendszerre vonatkozó külön rendelet vonatkozásában). Ez kulcsfontosságú elem az uniós szabadalom 
megvalósításában. 

18. Fehér könyv a közlekedés jövőjéről 
(4. negyedév) 

nem jogalkotási A fehér könyv közlekedési cselekvési programot körvonalaz 2020-ig. Meghatározza a fellépések átfogó keretét a 
következő tíz évben a közlekedési infrastruktúra, a belső piaci jogalkotás, a közlekedés szén-dioxid-mentesítése, a 
forgalomirányítást és tiszta járműveket szolgáló technológia, valamint a szabványosítás és a piaci alapú eszközök és 
ösztönzők használata terén. Meghatározza az egységes közlekedési térség létrehozásához szükséges lépéseket, és 
foglalkozik az EU 2020 stratégiában meghatározott célkitűzésekkel (vagyis különösen a GDP 3 %-ának a K+F-re 
fordításával és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, a megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra 
vonatkozó 20/20/20 célkitűzéssel). 

19. Az energetikai infrastruktúrára vonatkozó 
csomag:  

• Közlemény az energetikai 
infrastruktúra fejlesztéséről a 
2020/30-ig tartó időszakra 
vonatkozóan 

• Bizottsági szolgálati 
munkadokumentum az energetikai 
infrastruktúráról 

• Közlemény az Európa északi 
tengerein lévő offshore szélenergia-
hálózatok tervének elkészítéséről 

• Jelentés az intelligens hálózatok 
jelenlegi helyzetéről 

(4. negyedév) 

nem jogalkotási / 
jogalkotási 

A közlemény a befektetési szükségletekre összpontosít, a kereslet-kínálati forgatókönyvek, a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának (ENTSO) 10 éves hálózati tervei és az infrastrukturális fejlesztés és 
finanszírozás prioritásai alapján. Ezenkívül megvizsgál olyan intézkedéseket, amelyek célja a gázbeszerzési források és 
útvonalak diverzifikálása, valamint megvizsgálja a jövőbeli infrastrukturális szükségleteket is, pl. az olajjal vagy szén-
dioxiddal kapcsolatban. 
 
A szolgálati munkadokumentum értékeli az energiapolitika második stratégiai felülvizsgálatában bejelentett, az 
infrastruktúrára vonatkozó hat kiemelt fontosságú intézkedést, köztük a mediterrán gáz- és villamosenergia-hálózatok 
összekapcsolását. Az offshore szélenergia-hálózatokról szóló közlemény bemutatja a 2020-ra és 2030-ra vonatkozó 
elképzelést, valamint azonosítja azokat a kulcsfontosságú szabályozási kérdéseket, amelyekkel foglalkozni kell annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy hosszabb távon integráltabb hálózati megoldásokat fejlesszenek ki. Az intelligens 
hálózatokról szóló jelentés bemutatja az ezen a téren tapasztalt fejleményeket, amelyek 2011-ben esetleg jogalkotási 
javaslathoz vezethetnek. 

Az európai fellépések középpontjában az emberek állnak; a polgárok Európájának a kiépítése 
20. A stockholmi programot végrehajtó 
cselekvési terv 
(2. negyedév) 

nem jogalkotási A cselekvési terv úgy fejti ki a stockholmi programot, hogy meghatározza, pontosan milyen lépéseket kell tenni a 
program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. Állhat a következőkből: 
- rövid bevezető közlemény, amelynek célja, hogy lehetővé tegye az új Bizottság számára, hogy kifejtse véleményét a 
programmal kapcsolatban, kiemelve a következő ciklusra vonatkozó prioritásait; célzottabb politikai üzenetté alakítva át a 
stockholmi programot; 
- egy sor táblázat a stockholmi program célkitűzéseinek megvalósításához szükséges lépésekről, megjelölve 
mindegyiknél a végrehajtás határidejét és a felelős fel(ek)et a 2010–2014 közti időszakra vonatkozóan. 

 
21. A polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló 
44/2001/EK rendelet (Brüsszel I.) 
felülvizsgálata 
(4. negyedév) 

jogalkotási A rendelet módosítása a következő célkitűzéseket követi: a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás polgári és kereskedelmi 
ügyekben való eltörlése felé történő elmozdulás, a rendelet hatályának kiterjesztése a harmadik államokkal fenntartott 
viszonyt is érintő helyzetekre, a rendelkezéseinek az érintett területen létező új nemzetközi eszközökhöz való igazítása, 
és azon rendelkezések működésének javítása, amelyekkel kapcsolatban problémákat észleltek az alkalmazás során. 
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22. A munkaidőről szóló irányelv 
felülvizsgálata 
(4. negyedév) 

jogalkotási A cél olyan új javaslatok megtétele, amelyek a jogszabályt a 21. századi dolgozók, vállalkozások, közszolgáltatások és 
fogyasztók szükségleteihez igazítják. E javaslatok alapja a szociális partnerekkel való (szerződésen alapuló) kétlépcsős 
konzultáció és egy előre közzétett jogi, szociális és gazdasági hatásvizsgálat. 

23. Közlemény az európai szerződési jogról – 
a közös referenciakeret elfogadásához 
kapcsolódó módszer 
(3. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény célja egy olyan folyamat elindítása, amelynek célja az európai szerződési jog mint opcionális 28. rendszer 
vagy akár egy európai polgári törvénykönyv. A szerződéses ügyekre vonatkozó közös referenciakerethez kapcsolódóan 
megkezdett munka alapján a kezdeményezés meghatározza a közös referenciakeret elfogadásának és használatának 
módszerét. Egy új rendszer az általános szerződési feltételek garantálásával megkönnyítené a határon átnyúló 
tranzakciókat, ami előnyös az új piacokra merészkedő kisvállalkozások számára. 

24. Az uniós polgárságról szóló jelentés, 
ideértve a szabad mozgás akadályainak 
vizsgálatát és felszámolását is 
(4. negyedév) 

nem jogalkotási Az EUMSz. 25. cikke felhívja az Európai Bizottságot, hogy háromévenként készítsen jelentést a polgári jogok 
alkalmazásáról. Ennek alapján javaslatokat lehet tenni e jogok „megerősítésére és kibővítésére”. Az uniós polgárságról 
szóló jelentés beszámol a polgárok által a szolgáltatások és áruk határokon átívelő beszerzése esetén tapasztalt 
akadályokról, és javaslatokat tesz, hogyan lehetne azokat a legjobban megszüntetni.  

25. Az adatvédelem új átfogó jogi kerete 
(4. negyedév) 

jogalkotási Az EU adatvédelmi irányelvét (1995) hozzá kell igazítani az új technológiai fejleményekhez, ezenkívül biztosítania kell 
minden uniós tevékenység tekintetében az adatvédelmet, a Lisszaboni Szerződésben (16. cikk) és az Alapjogi 
Chartában foglaltak szerint. 

A nyitott és biztonságos Európa biztosítása 
26. Közlemény a belső biztonsági stratégiáról 
(4. negyedév) 

nem jogalkotási A belső biztonsági stratégia a stockholmi program fontos része. A stockholmi program azonosítja a közös veszélyeket és 
azokat a közös eszközöket és szakpolitikákat, amelyeket az EU-nak maximális hatékonysággal kell alkalmaznia e 
veszélyek kezelése során. A spanyol elnökség elkészítette a polgároknak szóló első dokumentumot. A közlemény a 
rendőrségi együttműködés, a határokhoz való hozzáférés és büntetőügyi igazságszolgáltatás területét érintő hatékony 
politikák útján egységes keretbe foglalja ezeket a tevékenységeket a közös veszélyek leküzdése érdekében. Azt 
hangsúlyozza, hogy az EU fellépése hol képviselhet hozzáadott értéket konkrét fellépések útján. 

A hosszú távú társadalmi kihívások kezelése 
27. Zöld könyv a nyugdíjakról 
(2. negyedév) 

nem jogalkotási A cél a kihívások azonosítása és a tagállamok és az Unió feladatkörének megvitatása ezen a téren, valamint információk 
gyűjtése az érintettek széles körétől. A zöld könyv széles területet fed le, és szakpolitikai eszközök egész sorát tekinti át. 
Ezek közé tartozik a nyitott koordinációs módszer használata a nyugdíjak terén, a fizetésképtelenségről szóló irányelv 8. 
cikkének vizsgálata, a kiegészítő nyugdíjra való jogosultság védelméről szóló irányelv, az IORP-irányelv, valamint a 
társadalombiztosítási rendelettel való kölcsönhatás. A zöld könyv áttekinti a tágabb vonatkozásokat is, ideértve a 
biztosítással, befektetéssel (magánmegtakarítások) és lakhatással (jelzálogalapú hitelek) kapcsolatos kérdéseket. 

28. Közlemény egy 2010 utáni új uniós 
biodiverzitási politikáról és stratégiáról 
(4. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény meghatározza azokat a vállalásokat, amelyek megtételét az Uniónak fontolóra kell vennie a nemzetközi 
erőfeszítések összefüggésében és az ökoszisztémákra nehezedő nyomás fényében. A stratégia több részcélt határoz 
meg, amelyek alapján a fellépésre sor kerül. Az elemzés átfog minden fajta nyomást (kizsákmányolás; éghajlatváltozás; 
a földhasználat megváltozása/széttöredezése; invazív idegen fajok) és minden ökoszisztémát (erdei, vízi, tengeri stb.). A 
hangsúly azonban a biodiverzitás fő összetevőire vagy az uniós szinten az egyes ágazatok (ideértve a mezőgazdaságot 
és halászatot) által kifejtett nyomásra kerül, az összpontosítás és a hatékonyabb megvalósítás biztosítása érdekében. 

29. Közlemény az EU katasztrófa-elhárítási 
képességének megerősítéséről 
(4. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény lehetőségeket vet fel az EU katasztrófaelhárítási és készültségi képességének megerősítésére Európán 
belül és azon kívül, három fő alkotóelemet fedve le: a polgári védelmet, humanitárius segítségnyújtást és a polgári-
katonai együttműködést. 
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Európa kereskedelmi menetrendjének megerősítése 
30. Közlemény: „Az Európa 2020 
program kereskedelmi stratégiája” 
(3. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény meghatározza a következő pár évben követendő tág stratégiai kereskedelempolitikai 
prioritásokat. A közlemény kapcsolódik uniós szinten elfogadott egyéb releváns gazdasági és horizontális 
stratégiákhoz is, különösen az Európa 2020 stratégiához. 

31. Közlemény az Unió hozzájárulásáról 
a millenniumi fejlesztési célok 
eléréséhez: a millenniumi fejlesztési 
célokat támogató tizenkét pontos 
cselekvési terv 

nem jogalkotási A millenniumi fejlesztési célok felülvizsgálatával foglalkozó magas szintű ENSZ-találkozóra (2010. 
szeptember) való felkészülés érdekében a nyolc millenniumi fejlesztési cél 2015-ig való elérésében történt 
előrehaladás értékelése és közös uniós stratégia meghatározása annak biztosítása érdekében, hogy az EU 
igazságos mértékben járul hozzá a fennmaradó kihívások kezeléséhez. 

Az uniós eszközök és munkamódszerek korszerűsítése 
32. A költségvetés felülvizsgálata 
(3. negyedév) 

nem jogalkotási Az EU 2007–2013 közti időszakra vonatkozó költségvetésének ez az átfogó felülvizsgálata az Európa 2020 
stratégiában azonosított prioritások fényében értékeli, hogy az EU pénzügyi forrásai hogyan tükrözik és 
szolgálják a leghatékonyabban az Unió legfontosabb szakpolitikai célkitűzéseit, így előkészíti az utat a 
következő többéves pénzügyi kerethez vezető megbeszélések számára. 

33. Közlemény a közös agrárpolitika 
jövőjéről 
(4. negyedév) 

nem jogalkotási A közlemény feltárja a KAP jövőjével kapcsolatos, a nyilvános vita és a jogi javaslatok elkészítését 
megelőző konzultáció biztosítása szempontjából elengedhetetlen lehetőségeket. A költségvetés 
felülvizsgálatát követi és nem érinti a Bizottság által 2011-ben a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban 
tett javaslatokat. 

34. Ötödik jelentés a gazdasági, szociális 
és területi kohézióról 
(4. negyedév) 

nem jogalkotási A gazdasági, szociális és területi kohézió terén elért haladás és az EU prioritásainak integrációja; az 
alapok, az EBB és az egyéb pénzügyi eszközök szerepe, valamint az egyéb uniós és nemzeti politikáknak 
az elért eredményekre gyakorolt hatása, ideértve a kohéziós politika jövőjével kapcsolatos lehetőségeket is 
a jogi javaslatok elkészítése előtt. A dokumentum a költségvetés felülvizsgálatát követi nyomon, és nem 
érinti a Bizottság által 2011-ben a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban tett javaslatokat. 
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II. melléklet: Megfontolás alatt álló lehetséges stratégiai és kiemelt fontosságú kezdeményezések tájékoztató jellegű felsorolása* 
 
*A kezdeményezések szakpolitikai területek szerinti csoportosításban szerepelnek. A szakpolitikai területek alatt a vastag betűvel szedett kezdeményezések 
lehetséges stratégiai kezdeményezések. A felsorolt kezdeményezések a 2010. és az azt követő évekre vonatkoznak.1 
 
Cím Kezdeményezés 

típusa 
A célkitűzések körének ismertetése 

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 
Jogalkotási javaslatok a Bizottság 
2013 utáni közös agrárpolitikáról szóló 
közleménye nyomán 

jogalkotási A 2013 utáni KAP-ról szóló bizottsági közlemény jogalkotási nyomon követése. 

A mezőgazdasági termékekkel 
kapcsolatos minőségpolitikáról szóló 
csomag 

jogalkotási és nem 
jogalkotási 

- A földrajzi jelzésekre vonatkozó jogalkotás átdolgozása. 
- Annak vizsgálata, hogy megvalósítható-e bizonyos választható fenntartott jelölések, pl. a „hegyvidéki 
gazdálkodásban előállított termék” meghatározása. 
- A mezőgazdasági termékekre vonatkozó forgalmazási előírások között általános forgalmazási alapelőírás 
és a származási helyet megjelölő megfelelő címkézési előírások meghatározásának mérlegelése. 
- Iránymutatások a mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerekkel kapcsolatban. 

Az 1290/2005/EK tanácsi rendelet (a 
közös agrárpolitika finanszírozása), az 
1234/2007 tanácsi rendelet (az egységes 
közös piacszervezés) és egyéb 
rendeletek összehangolása 

jogalkotási A cél a Bizottság felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogköreinek az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel (EUMSz.) való összehangolása. 

Jelentés a tejkvótáról az állapotfelmérést 
követően (az 1234/2007 rendelet 184. 
cikkének (6) bekezdése) 

nem jogalkotási A közös agrárpolitika állapotfelmérésének 2009. novemberi következtetéseivel összhangban a 
Bizottságnak két jelentést kell benyújtania a tejágazatról, egyet 2011, egyet 2013 előtt, különös figyelmet 
fordítva a zökkenőmentes átállást támogató megközelítés megvalósítására. Ez lesz az első e két jelentés 
közül. 

Jogalkotási javaslat a Bizottság „Cél a 
hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területeken gazdálkodó 
termelőknek nyújtott támogatás 
hatékonyabb elosztása” című 
közleménye (hátrányos helyzetű 
térségek) nyomán  

jogalkotási A hátrányos helyzetű térségek támogatását abból a célból nyújtják, hogy a mezőgazdasági területek 
folyamatos hasznosításán keresztül járuljanak hozzá a vidéki tájak megőrzéséhez és a fenntartható 
mezőgazdasági művelési rendszerek fenntartásához és fejlesztéséhez. Ez a vidékfejlesztési politika 
elengedhetetlen része. 

A tejjel foglalkozó magas szintű 
munkacsoport nyomon követése 

jogalkotási és nem 
jogalkotási 

A magas szintű csoport 2010 júniusában fejezi be a jelentését. Ezt jogalkotási javaslatok és nem 
jogalkotási kezdeményezések követhetik. 

                                                 
1 (**) jelöli a nem kötelező érvényű („puha” joghoz tartozó) kezdeményezéseket. 
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Költségvetés 
Javaslat az új többéves pénzügyi 
keretről 

 A költségvetési prioritások meghatározása és a következő időszak új többéves pénzügyi keretére 
vonatkozó javaslat elkészítése. 

A költségvetési rendelet és a 
végrehajtásai szabályai háromévenkénti 
felülvizsgálata 

jogalkotási A költségvetési rendelet felülvizsgálatának célja, hogy megteremtse a költségvetési előirányzatok nagyobb 
mértékű bevonásának feltételeit (vagyonkezelő alapok, nemzetközi pénzügyi szervezetek, köz-magán 
társulások), támogassa a juttatások teljesítményorientált megközelítését és javítsa az elszámoltathatóságot 
a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. 

Jelentés az intézményközi megállapodás 
működéséről 

nem jogalkotási Ez a jelentés alaposan megvizsgálja a jelenlegi intézményközi megállapodás működését – a 
megállapodáshoz fűzött 1. nyilatkozatnak megfelelően –, és szükség esetén releváns javaslatok kísérik. 

Éghajlat-politika 
„Az éghajlatváltozáshoz való alkal-
mazkodásnak és az éghajlatváltozás 
mérséklésének érvényesítése az uniós 
szakpolitikákban, valamint a pénzügyi 
eszközök éghajlatváltozás-állóvá téte-
le” című közlemény 

nem jogalkotási Közlemény, amely stratégiát és konkrét intézkedéseket tartalmaz az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásnak és az éghajlatváltozás mérséklésének az egyéb uniós szakpolitikákban és pénzügyi 
eszközökben való érvényesítése érdekében. Ide tartozik különösen az olyan területekre vonatkozó 
szakpolitikák éghajlatváltozás-állóvá tétele, mint amilyen a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, az ipar és a 
szolgáltatások, az energia, a közlekedés, a kutatás és az innováció, az egészségügy, a vízügy, a tenger és 
a halászat, az ökoszisztémák és a biodiverzitás. 

Közlemény az EU kibocsátásának 30 %-
kal való csökkentéséhez szükséges 
gyakorlati politikai lépések elemzéséről 
és az energiaigényes ágazatok 
helyzetének értékelése 

nem jogalkotási Az ahhoz szükséges intézkedések elemzése, hogy 2020-ra meghaladjuk a 20 %-os kibocsátáscsökkentést, 
figyelembe véve a 2050-re vonatkozó szén-dioxid-mentesítési célkitűzéseket. Része a szénátszivárogtatás 
kockázatával érintett energiaigényes ágazatok helyzetének elemzése is. 

Lehetséges bizottsági kezdeményezés a 
20 %-os mérték meghaladásáról (20–
30 %) 

jogalkotási A 2010. évi elemzés eredményétől függően lehetséges kezdeményezés arra vonatkozósan, hogy 20 %-ot 
meghaladó szén-dioxid-kibocsátási célt érjünk el. 

Közlemény az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság 2050-ig történő 
elérésnek ütemtervéről, figyelemmel a 
2030-ig szükséges forgatókönyvek 
meghatározására is 

nem jogalkotási A közlemény elemzi a 2050-ig vezető út mérföldköveit, ideértve a 2030-ra vonatkozó ambíciók szintjének 
eléréséhez szükséges forgatókönyveket, tükrözve a kulcsfontosságú szén-dioxid-kibocsátó ágazatok 
hozzájárulásait. 

Javaslat a jelenlegi jogszabályok 
felülvizsgálatáról a mérséklés és az 
alkalmazkodás integrációja érdekében 

jogalkotási Az alkalmazkodásról szóló közlemény nyomán konkrét javaslatok az éghajlatváltozás mérséklésének és az 
ahhoz való alkalmazkodásnak a különböző szakpolitikákba és programokba való integrációja érdekében. 

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról 
szóló rendeletről szóló jelentés és a 
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó 
lehetséges javaslat 

nem jogalkotási / 
jogalkotási 

A fluortartalmú gázokról szóló rendelet végrehajtását értékelő jelentés. A rendelet által megkövetelt 
felülvizsgálat, szükség esetén jogalkotási javaslat kíséri. 

Az üvegházhatást okozó gázok nyomon 
követéséről szóló uniós határozat 
felülvizsgálata 

jogalkotási Az üvegházhatású gázokra vonatkozó jelenlegi nyomon követés és jelentési követelmények 
egyszerűsítése és javítása. 
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Verseny 
A gépjárműiparra vonatkozó 
versenypolitikai keret (a gépjármű-
ágazatra vonatkozó csoportmentességi 
rendelet) felülvizsgálata 

jogalkotási és nem 
jogalkotási 

2009 októberében a Bizottság iránymutatás-tervezetet és csoportmentességi tervezetet fogadott el a 
gépjárműágazatra vonatkozóan. Ezek célja, hogy az utópiacok vonatkozásában 2010. június 1-jétől, az 
elsődleges piacok vonatkozásában pedig 2013. június 1-jétől felváltsák a jelenlegi csoportmentességi 
rendeletet. A tervezetekre vonatkozó nyilvános konzultáció 2010 februárjában ért véget. 

Közlemény az állami támogatásról és a 
rövid lejáratú exporthitel-biztosításról 
 

nem jogalkotási A rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény célja az, hogy megszüntesse az állami támogatás 
miatti versenytorzulásokat a rövid lejáratú exporthitel-biztosítási ágazatban. Az állami támogatásra 
vonatkozik a rövid lejáratú exporthitel-biztosítási ágazatban. Ha nem hosszabbítják meg és nem vizsgálják 
felül, a jelenlegi közlemény 2010 végén veszti hatályát. 

A horizontális megállapodásokra 
vonatkozó antitröszt-politika felülvizsgála-
ta: két rendelet (K+F megállapodások, 
szakosított megállapodások) és az 
EUMSz. 101. cikkének a horizontális 
együttműködési megállapodásokra való 
alkalmazásával kapcsolatos iránymutatá-
sok felülvizsgálata 

jogalkotási és nem 
jogalkotási 

A 2010 decemberében lejáró, a szakosított és K+F megállapodásokra vonatkozó jelenlegi 
csoportmentességi rendeletek felülvizsgálata, párhuzamosan a horizontális együttműködési 
megállapodásokra vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatával. A cél a verseny hatékony védelmének 
biztosítása a horizontális együttműködési megállapodások terén és a jogbiztonság biztosítása a 
vállalkozások számára. 

A környezetvédelmi iránymutatások 
módosítása az EU 2013 utáni 
kibocsátáskereskedelmi rendszere 
tekintetében 
 

nem jogalkotási A környezetvédelmi iránymutatások módosítását kell elfogadni a kibocsátáskereskedelmi rendszerhez 
kapcsolódó támogatás kezelésére vonatkozó szabályok megállapítása érdekében (érintve a 
„szénátszivárogtatás” politikailag érzékeny kérdését is). 

Rendeletjavaslat a szénipar részére 
nyújtott állami támogatásról 

jogalkotási Tanácsi rendeletre irányuló javaslat az üzembezárási támogatás és a fennmaradt terhekhez kapcsolódó 
támogatás széniparban való engedélyezése érdekében. A jelenlegi rendelet 2010 végén hatályát veszti. 

A hajógyártáshoz nyújtott állami 
támogatás keretszabályának felülvizsgá-
lata 
 

nem jogalkotási A hajógyártási ágazatra speciális állami támogatási szabályok vonatkoznak, különösen szigorúbb regionális 
támogatási szabályok és a piachoz igazított innovációs támogatási szabályok. 2007–2008 során született 
döntés a hajógyártásra vonatkozó keretszabály további 2 évvel való meghosszabbításáról. Megvizsgáltak 
alternatív lehetőségeket is és az ágazat is lehetőséget kapott az álláspontja kifejtésére. 
A felülvizsgálat azokat a kérdéseket fedi le, hogy szükség van-e továbbra is ágazatspecifikus szabályokra, 
és ha igen, szükség van-e és milyen mértékben a jelenlegi szabályok módosítására. 

Fejlesztés 
Az Európai Fejlesztési Alap jövője jogalkotási A jelenlegi EFA 2013-ban ér véget, az EFA lehetséges beépítése az EU költségvetésébe. 
A millenniumi fejlesztési célokhoz 
kapcsolódó tavaszi csomag (szolgálati 
munkadokumentumok: segélyhatékony-
ság, millenniumi fejlesztési célok, keres-
kedelemösztönző segély, fejlesztés-
finanszírozás) plusz az első „politikák 
fejlesztési célú koherenciája” (PCD) 
munkaprogram/ tekintettel a millenniumi 
fejlesztési célok felülvizsgálatára irányuló 
2010. évi csúcstalálkozóra (tavasz) 

nem jogalkotási A csomag részei a közlemény (31. pont), amelyet igazoló dokumentumok kísérnek (a millenniumi 
fejlesztési célokkal kapcsolatban elért előrehaladás, fejlesztésfinanszírozás, segélyhatékonyság, 
kereskedelemösztönző segély és az első PCD munkaprogram), valamint külön közlemények a fejlődő 
országok élelmezésbiztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség uniós szakpolitikai keretéről és 
az EU szerepéről a globális egészségügyi helyzet terén, valamint az adók és fejlődés vonatkozásában: 
együttműködés a fejlődő országokkal a jó kormányzás adóügyek terén való előmozdítása terén. 
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Közlemény az EU–Afrika közös 
stratégiáról 
 

nem jogalkotási A harmadik EU–Afrika csúcstalálkozóra (Tripoli, 2010. november) készülve a közlemény értékeli az EU–
Afrika közös stratégia végrehajtását, megvizsgálja a stratégia első cselekvési tervének (2008–2010) 
eredményeit és hiányosságait; megteszi a következő cselekvési terv vonatkozásában (2011–2013) 
szükséges javaslatokat, foglalkozik a partnerség politikai és stratégiai dimenziójával, valamint ajánlásokat 
tesz a hatékonysága növelésére. 

Zöld könyv a költségvetés támogatásáról 

 

nem jogalkotási A költségvetés támogatásának súlya a külső együttműködésünkben – az EFA programozás majdnem fele 
– nyílt vitát kíván ebben az ellentmondásos kérdésben annak érdekében, hogy erős európai konszenzus 
jöjjön létre az eszközt illetően. 

Közlemény az éghajlatváltozásról és a 
fejlődésről 

nem jogalkotási A kezdeményezés áttekinti a koppenhágai csúcs eredményeit, arra építve, amiről meg lehetett állapodni 
Koppenhágában. E stratégia egyik fontos eleme az EU által 2009 decemberében vállalt gyorsfinanszírozás 
megvalósítása kell hogy legyen, figyelemmel arra, hogy Koppenhágában a fejlődő országok, különösen a 
legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak működtek szorosabban együtt az Unióval. 

Javaslat a tengerentúli országok és 
területek (lejáró) társulásának 
felváltására 

jogalkotási A tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi 
határozat 2013. december 31-én hatályát veszti és fel kell váltani. 

A fejlesztési politikáról szóló európai 
konszenzus felülvizsgálata 

nem jogalkotási A kezdeményezés a millenniumi fejlesztési célok 2010. évi csúcstalálkozón történő felülvizsgálatának 
eredményeire épít, ha szükségesnek érzik a 2005. évi, a fejlesztési politikáról szóló európai konszenzus 
felülvizsgálatát. 

Közlemény a növekedés és 
versenyképesség fokozásáról partner-
ségben az üzleti szférával: üzleti 
stratégia a fejlődő országokban 

nem jogalkotási A kezdeményezés a növekedést és a munkahelyteremtést célozza a fejlődő országokban, a 
magánszektorral való partnerségben. Ez az Európa 2020 stratégia inkluzív növekedési megközelítésének 
külső vetülete. 

Digitális menetrend 
Közlemény a szélessávú stratégiáról nem jogalkotási A digitális menetrend általános összefüggésében az EU szélessávú stratégiája biztosítja a szakpolitikai 

keretet azokhoz a lépésekhez, melyek célja az Unió 100 %-os szélessávú lefedettségének támogatása és 
az új generációs hozzáférésbe való befektetések növelése. 

(**) Ajánlás az új generációs 
hozzáférésről 

nem jogalkotási Az európai digitális menetrend összefüggésében az ajánlás célja az, hogy iránymutatást nyújtson a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak az új generációs hozzáférésre vonatkozó korrekciós intézkedések 
jövőbeli formájáról a közös piac szabályozási következetessége érdekében. 

Rádióspektrum-politikai program (RSPP) jogalkotási A többéves RSPP célja, hogy stratégiai orientációkat határozzon meg az uniós spektrumpolitikára 
vonatkozóan, ideértve a spektrum-erőforrások szükségességét az EU kulcsfontosságú célkitűzéseinek 
eléréséhez, mint amilyen a nagysebességű hírközlés biztosítása mindenki számára. 

Határozat a 800 MHz-es sávról jogalkotási Technikai harmonizációs határozat, amely meghatározza a 800 MHz-es sáv felhasználói által betartandó 
minimális feltételeket földi műsorterjesztéstől eltérő használat esetén. 

Az egyetemes szolgáltatás és a 
felhasználói jogok jövője 

nem jogalkotási Ez a közlemény része a Bizottság által az Európai Tanácsnak az egyetemes szolgáltatásról 2009-ben tett 
nyilatkozat nyomon követésének, amely összefoglalja a jövőbeli egyetemes szolgáltatás elveiről szóló 
nyilvános konzultáció eredményeit (2010 első fele), és értékeli, hogy szükség van-e az egyetemes 
szolgáltatásokról szóló 2002/22/EK irányelv korszerűsítésére. 

Irányelv az elektronikus aláírásról  jogalkotási Az elektronikus személyazonosság és hitelesítés kerete. 
Elektronikus egészségügyi cselekvési 
terv 

nem jogalkotási A 2011–15 közti időszakra vonatkozó ütemterv a célkitűzések és operatív lépések meghatározásáról az 
átjárható elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerek és távorvoslási szolgáltatások széles körű 
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bevezetése érdekében. 
(**) Informatikai biztonsági szabványok a 
közbeszerzések terén 

nem jogalkotási A Tanács ajánlása az informatikai biztonsági szabványok közbeszerzések terén való elfogadásáról (vagyis 
ISO/IEC 15408 szabvány: az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai). 

Rendelet a korszerűsített Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségről 
(ENISA) 

jogalkotási / nem 
jogalkotási 

 

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséget (ENISA) létrehozó jelenlegi rendelet 2012 
márciusában hatályát veszti. 

Jelentés a barangolási szolgáltatások 
fejleményeinek helyzetéről az EU-ban 

nem jogalkotási A módosított barangolási rendelet szerint az Európai Bizottságnak 2011. június 30-ig jelentést kell 
készítenie, amelyben megvizsgálja a rendelet működését, és értékeli, hogy teljesültek-e a rendelet 
célkitűzései. 

A kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelme 

nem jogalkotási A közlemény szakpolitikai iránymutatásokat javasol az internet ellenálló-képességéhez és stabilitásához 
kapcsolódó nemzetközi együttműködésre vonatkozóan. 

A közszféra információinak további 
felhasználásáról szóló irányelv 
felülvizsgálata 

jogalkotási A felülvizsgálat foglalkozik az eszköz hatályával, a közszféra információinak további felhasználására 
vonatkozó díjak korlátozásával, és tisztázza azt az elvet, hogy minden olyan anyag esetén, amely általában 
hozzáférhető, lehetőség van kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú további felhasználásra is. 

(**) Európai megbízhatósági jel nem jogalkotási A javaslat olyan uniós védjegyet hozna létre, amelyet csak olyan határon átnyúló webszolgáltatások 
használhatnának, amelyek teljesítik a rendeletben foglalt követelményeket. 

Gazdasági és monetáris ügyek 
Közlemény az IMF-ben és a 
Világbankban való külső gazdasági 
képviseletről  

nem jogalkotási A közlemény mérlegeli a jelenlegi koordinációs eljárásokat, és háromlépcsős megközelítést javasol az 
euroövezet/EU IMF-beli és világbanki képviselete hatékonyságának és eredményességének növelésére. 

A Bizottság javaslata: az Unión kívüli 
projektekhez adott hitelek és 
hitelgaranciák veszteségeinek fedezé-
sére az Európai Beruházási Banknak 
nyújtott uniós garanciáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozat 

jogalkotási Az EU költségvetési garanciát kínál az Európai Beruházási Banknak (EBB), amely lefedi az EBB Unión 
kívül végzett, az EU külső politikai célkitűzéseit támogató, hitelezéssel és hitelgaranciával kapcsolatos 
műveletei (az EBB úgynevezett külső hitelezési mandátuma) szuverén és politikai természetű kockázatait. 
A Bizottságnak javaslatot kell benyújtania a 2007–2013 közti időszak második felére vonatkozóan. Egy 
újabb bizottsági javaslatot kell készíteni a következő pénzügyi keretre (2014–2020) vonatkozóan. 

Keretrendelet a makroszintű pénzügyi 
támogatásról 

jogalkotási Az EU külső segítségnyújtási eszköze döntéshozatali eljárásának egyszerűsítése annak érdekében, hogy 
az gyorsabb és hatékonyabb legyen. A válsághelyzetek sürgőssége fontos érv amellett, hogy el kell kerülni 
a hosszú eljárásokat és a késlekedéseket. Az eseti döntések helyett az Európai Unióval fontos politikai, 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatban álló harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi 
támogatásról szóló keretrendeletet javasolnak, hogy hatékonyabbá tegyék ezt az eszközt. 

Rendeletjavaslat a nemzeti és regionális 
számlák európai rendszeréről az Európai 
Unióban 

jogalkotási Az átfogó cél az ESA 95 (2223/96 rendelet) felülvizsgálata annak érdekében, hogy az európai uniós 
nemzeti számlák megfeleljenek az új gazdasági környezetnek, a módszertani kutatás fejleményeinek és a 
felhasználók igényeinek. Az új ESA továbbra is a főbb uniós politikák megvalósításának támogatásához 
szükséges, a nemzeti számlákra vonatkozó jó minőségű adatok előállításának megfelelő módszertani 
referenciája lesz. A felülvizsgálat alkalmat ad továbbá az ESA 95 standardjainak további javítására és arra, 
hogy azokat még inkább az Unión belüli különböző felhasználásokra irányítsuk. A lehető legnagyobb 
mértékben integrált rendszert fejlesztünk ki. 

2010. évi konvergenciajelentés nem jogalkotási A Bizottság és az EKB is konvergenciajelentést készít az EUMSz. 140. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott eljárásnak megfelelően. Egy vagy több tagállam pozitív konvergenciaértékelése az 
euroövezet kibővítéséhez vezethet. 

Közlemény az államháztartásokról a nem jogalkotási Az „Államháztartások a gazdasági és monetáris unióban – 2010” című közlemény az éves 
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gazdasági és monetáris unióban – 2010 közfinanszírozási jelentés szakpolitikai vonatkozásait/kihívásait foglalja össze. A közfinanszírozási jelentés 
az EU tagállamaiban tapasztalható költségvetési fejleményeket tekinti át és aktuális kérdéseket tárgyal a 
költségvetési politika meghatározásáról és a költségvetési felügyeletről az Unióban. 

Oktatás, kultúra és ifjúság 
(**) A Bizottság javaslata: a Tanács 
ajánlása az iskolai lemorzsolódásról 

jogalkotási Az Európa 2020 stratégia egyik kulcsfontosságú célterülete az iskolai lemorzsolódás. Az ajánlás egy 
„politikai eszköztárral” látná el a tagállamokat, amelyet fel lehetne használni a probléma kezelésére és a 
javulás felgyorsítására az Unióban. 

Javaslat egy integrált „Mozgásban az 
ifjúság 2014–2020” programról (II. 
szakasz) 

jogalkotási A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezéssel összhangban a program összefogja a jelenlegi „Élethosszig 
tartó tanulás” és „Cselekvő ifjúság” programokat, valamint külső fellépéseket, hogy megteremtse a 
„Mozgásban az ifjúság” célkitűzéseinek integrált programtámogatását. 

A Bizottság javaslata: az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
stratégiai innovációs menetrendjéről és 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézetről szóló rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozat 

jogalkotási Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló rendelet előírásának megfelelően a stratégiai 
innovációs menetrend javaslatokat tesz további irányításra, műveletekre és forrásokra a következő 7 éves 
periódusra vonatkozóan. 

Közlemény a Lisszaboni Szerződés 
sporttal kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtásáról 

nem jogalkotási A közlemény javaslatokat tesz a Lisszaboni Szerződésben szereplő, sporttal kapcsolatos új hatáskör 
megvalósítására vonatkozóan, ideértve a politikai együttműködés keretének létrehozását. 

Zöld könyv a kulturális és alkotó jellegű 
iparágakban rejlő lehetőségek 
felszabadításáról 
 

nem jogalkotási Azt vizsgálja meg, hogy hogyan lehet javítani a keretfeltételeket az alkotó jellegű és kulturális iparágak 
Európa zöld, tudásalapú növekedéséhez való hozzájárulásának növelése érdekében. 
 

Közlemény az európai szakképzési 
együttműködés új ösztönzéséről: 2010–
2020 

nem jogalkotási Ez a közlemény egy sor útmutatást javasol a szakképzési politikák modernizációjára. Hozzájárulás a 2010 
végére tervezett bruges-i miniszteri találkozóhoz. 

A Bizottság közleménye az európai 
filmművészet lehetőségeiről és 
kihívásairól a digitális korban 

nem jogalkotási Nyilvános konzultációt követően a Bizottság elemzi a digitális filmpiac jelenlegi helyzetét, meghatározza a 
Bizottság politikáját ezen a téren (ideértve az állami támogatás kérdését), és felvázolja a mozik 
digitalizálását célzó új MEDIA támogatási rendszert. 

(**) Javaslat: a Tanács ajánlása a fiatalok 
tanulási mobilitásának előmozdításáról 

jogalkotási A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés részeként az ajánlás tagállami fellépéseket javasol a tanulási 
mobilitás lehetőségeinek javítása és a mobilitás korlátainak kezelése érdekében. 

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és 
az Európai Parlamentnek az európai 
kulturális menetrend megvalósításáról 

nem jogalkotási A közlemény az európai kulturális menetrend 2007. évi elfogadása óta az európai és nemzeti szinten a 
három stratégiai célkitűzés felé tett haladásról tesz jelentést. A jelentés beépül majd a tagállamoknak a 
2011 utáni kulturális munkatervvel kapcsolatos visszajelzéseibe. 

Közlemény az új európai kompetenciákra 
vonatkozó kezdeményezésről 

nem jogalkotási A közlemény célja a 2006. évi kulcskompetencia-ajánlásra építve a kulcskompetencia-megközelítés 
kialakítása a szakképzés, a felnőttkori tanulás és a felsőoktatás terén, és javaslatot fog tartalmazni az 
európai készségútlevélre vonatkozóan. 

A Bizottság közleménye: javaslat a 
mobilitásra és foglalkoztathatóságra 
vonatkozó referenciaértékekről 

nem jogalkotási A Bizottságot arra kérték, hogy tegyen javaslatokat új európai referenciaértékekre a mobilitás és 
foglalkoztathatóság terén ahhoz kapcsolódóan, hogy az oktatás és képzés különböző részei és szintjei 
milyen jól készítik fel az embereket a munkaerőpiacra. 

(**) Javaslat: a Tanács ajánlása a jogalkotási Minimumszabályokat és a nemzeti információs szolgáltatások hálózata által nyújtandó szolgáltatásokat 
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művészeknek és kulturális szakemberek-
nek szánt mobilitási információs 
szolgáltatásokról 

határoz meg abból a célból, hogy a művészeket és kulturális szakembereket a mobilitásukhoz szükséges 
pontos, aktuális és könnyen hozzáférhető információkkal lássák el. 

A Bizottság közleménye a 
kisgyermekkori nevelésről 

nem jogalkotási A közlemény felsorakoztatja a jelenleg létező érdemi bizonyítékokat (pl. az OECD, UNICEF stb. útján) és 
menetrendet határoz meg a nyitott koordinációs módszer szerint folyó munka számára. 

A Bizottság javaslata: az informális és 
nem formális tanulásról szóló tanácsi 
ajánlás 

jogalkotási A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés része. Politikai eszköztárat határoz meg az informális és nem 
formális tanulás szélesebb körű elismerésének előmozdítására és biztosítására. 

A Bizottság javaslata: a kultúra és média 
terén teendő új lépésekről (2014–2020) 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozat 

jogalkotási A javaslat a 2007–2013 közti Kultúra program és a 2007-es MEDIA program során nyert tapasztalatokra 
épít. 

A Tanács és a Bizottság 2012. évi közös 
időközi jelentésének tervezete az ET 
2020 2009–11-re vonatkozó prioritásai 
alapján tett előrehaladásról 

nem jogalkotási Az oktatási és képzési nyitott koordinációs módszer 2009–11 közti megvalósításáról szóló jelentés az 
európai oktatási és képzési együttműködés keretstratégiájában megállapított módon, valamint a prioritások 
aktualizálása a következő időszakra vonatkozóan. 

Közlemény a felsőoktatás 
modernizációjáról 
 

nem jogalkotási A cél e politikai menetrend felülvizsgálata és a jövőjére nézve új célokra való javaslatok tétele. Ide 
tartozhatnak a felsőoktatási intézmények átláthatósági és rangsorolási rendszerére vonatkozó lehetséges 
javaslatok. 

A Bizottság közleménye: a nyelvi 
készségek új teljesítménymérő 
referenciaértékéről szóló javaslat 

nem jogalkotási A Bizottság javaslatot nyújt be a nyelvi készségek terén egy új európai teljesítménymérő referenciaértékről. 
Ezt az oktatásra és képzésre vonatkozó jelenlegi mutatók és referenciaértékek összefüggésében kell látni 
és az a célja, hogy a nyelvtanulás európai átláthatóságát növelje az uniós munkaerő nyelvi készségeinek, 
rugalmasságának és mobilitásának fejlesztése érdekében. 

Foglalkoztatás, szociális ügyek és integráció 
Kezdeményezés a nyugdíjakról nem jogalkotási A zöld könyv (2010) eredménye és a lehetséges uniós szakpolitika további elemzése alapján a Bizottság 

speciális kezdeményezéseket indíthat bizonyos területeken, vagy egy olyan átfogóbb fehér könyv 
előterjesztését mérlegelheti, amely bemutatja, hogyan kellene korszerűsíteni a nyugdíjakra vonatkozó 
uniós keretet. 

Javaslat a kiküldött munkavállalókról 
szóló irányelv végrehajtásáról 

jogalkotási A kezdeményezés célja a kiküldetési irányelv végrehajtásának javítása. A javaslat tisztázza a nemzeti 
hatóságok, vállalkozások és munkavállalók az irányelv végrehajtásával kapcsolatos jogi kötelezettségeit és 
biztosítja, hogy ugyanazok a szabályok legyenek általánosan alkalmazandók. Bármely új jogi eszköz 
javítaná a vállalatok és munkavállalók részére történő információnyújtást. Javítaná a nemzeti hatóságok 
közötti együttműködést, szankciók és korrekciós intézkedések útján biztosítaná a hatékony végrehajtást és 
megelőzné a visszaéléseket. 

Jogalkotási javaslat az Európai 
Szociális Alapról 

jogalkotási A rendeletet az EU 2014–2020 közti programozási időszakra vonatkozó prioritásainak megfelelően kell 
kiigazítani. 

Javaslat a munkavállalók elektro-
mágneses sugárzás miatti kockázatok 
elleni védelmének javításáról 

jogalkotási A cél a dolgozók magas szintű védelmének fenntartása az egyes érintett felek által kifejtett aggodalmak 
figyelembevételével, különösen a fejlett diagnosztikai és beavatkozó jellegű orvosi eljárásokhoz MRI-t 
(mágneses rezonanciát alkalmazó technológiát) használó egészségügyi ágazatban. 

Közlemény az Unió 2010–2020 közti 
időszakra vonatkozó fogyatékossági 
stratégiájáról 

nem jogalkotási A fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés megszüntetése és annak biztosítása, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek teljes mértékben élvezhessék az alapvető jogokat és alapvető 
szabadságokat. 



 

HU 14   HU 

Javaslat számos munkajogi bizottsági 
irányelv módosítására abból a célból, 
hogy a hatályukat kiterjesszék a 
tengerhajózási dolgozókra és a tengeren 
lévő hajókra 

jogalkotási A javaslat célja, hogy a tengerhajózási dolgozók ugyanolyan foglalkoztatási jogokkal bírjanak, mint a 
szárazföldi dolgozók. Jelenleg a munkajog területén több irányelv kizárja a hatálya alól a tengerhajózási 
dolgozókat A módosítások, amelyeknek számos irányelvre kell kiterjedniük, vagy bevonják a 
tengerhajózási dolgozókat az irányelvek hatálya alá, vagy velük kapcsolatosan különleges elbánásról 
rendelkeznek, hogy számukra azonos szintű védelmet biztosítsanak, miközben figyelembe veszik az 
ágazat különleges körülményeit és általános gazdasági környezetét. 

Rendeletjavaslat az EGAA-ról (2013–
2020) 

jogalkotási 2011-ben a Bizottság elvégzi az EGAA félidős értékelését, különösen az eredményességet és az 
eredmények fenntarthatóságát illetően. Ez szilárd alapot biztosít majd ahhoz, hogy javaslatokat tegyenek 
javító intézkedésekre az olyan fellépések előkészítését és típusait illetően, amelyeket az EGAA 
társfinanszírozhat, és mérlegeli, hogyan lehet javítani a teljesítést. 

Határozati javaslat a Progress 
programról (2013–2020) 

jogalkotási A PROGRESS az EU foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja, amely 2007-ben indult. 

Javaslatok a munka és magánélet 
összeegyeztetéséről 

jogalkotási A szülői szabadságról szóló, egyben az örökbefogadási szabadságra is vonatkozó 96/34/EK irányelv 
felülvizsgálatáról szóló tanácsi megállapodást követően, figyelembe véve a 92/85/EK irányelv 
felülvizsgálatára vonatkozóan folyamatban lévő tárgyalások előrehaladását és eredményét a Bizottság 
további lépéseket tesz annak érdekében, hogy továbbfejlessze a munka és magánélet 
összeegyeztetésének jogi és politikai keretét. Ebből a célból 2010-ben költség–haszon tanulmányt 
készítenek az apasági szabadságról szóló lehetséges kezdeményezésre vonatkozóan. 

Energia 
Közlemény a felülvizsgálat energia-
hatékonysági cselekvési tervről 
 
 

nem jogalkotási A közlemény azonosítja a 20 %-os megtakarítási potenciál 2020-ig való eléréséhez szükséges kulcs-
intézkedéseket, főként az építőipari, közüzemi és közlekedési szektorban. Adott esetben jogalkotási 
javaslatok kísérhetik, pl. az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelv lehetséges átdolgozása. Ezzel 
párhuzamosan elemzik az első energiahatékonysági cselekvési terv tapasztalatait. 

Energiaügyi cselekvési terv 2011–
2020 

nem jogalkotási Olyan teljes körű stratégiai dokumentum biztosítása, amely meghatározza a legfőbb cselekvési pontokat a 
2011–2020 közti időszakra. 

Ütemterv az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energiarendszer 2050-ig 
történő megvalósításához 

nem jogalkotási A közlemény azonosítja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiarendszer célkitűzésének 2050-ig való 
megvalósítása érdekében szükséges lépéseket. 

Közlemény a bioüzemanyag-
fenntarthatósági rendszer megvalósí-
tásáról 

nem jogalkotási A közlemény irányt mutat a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek abban, hogy hogyan valósítsák 
meg a fenntarthatósági kritériumokat. Jóváhagyja az „önkéntes rendszereket” és aktualizálja/megteremti a 
fenntarthatósági rendszerrel kapcsolatos „alapértelmezett értékeket”. 

Javaslat a nagykereskedelmi piaci 
kereskedelem átláthatóságáról és 
integritásáról 

jogalkotási A javaslat az európai kereskedelmi energiapiacok átláthatóságával és integritásával foglalkozik. Megfelelő 
piaci magatartási szabályokat állapít meg, valamint a megfigyelésre és felügyeletre vonatkozó szabályozási 
keretet hoz létre e piacokat érintően. Lefedi legalább a villamos energiát és a gázt, valamint adott esetben 
a szén-dioxidot is. 

Javaslat a nukleáris hulladékról szóló 
irányelv felülvizsgálatáról 

jogalkotási A javaslat közös európai keretet hoz létre, amelynek célja a radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek 
biztonságos kezelése magas szintjének megteremtése és fenntartása az egész Unióban. Ez a keret 
nemzetközileg elfogadott biztonsági elvekre alapulhat, és ehhez a tagállamoknak külön nemzeti 
programokat kell létrehozniuk, végrehajtási naptárral. 

Közlemény a nukleáris energiáról – a 
nukleáris tájékoztató program (PINC) 
aktualizálása 

nem jogalkotási A közlemény áttekinti a tagállami szakpolitikákkal, nukleáris beruházási döntésekkel és követelményekkel 
kapcsolatos legfrissebb helyzetet. Tárgyalja a kapacitási problémákat és a nukleáris energia szerepét a 
villamosenergia-termelés szén-dioxid-mentesítésében és az energiakosárban. 
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Ideiglenes előkészítő dokumentum 
(„document d'étape”) az energiaügyi 
cselekvési tervhez és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású energiáról (2050) 
szóló ütemtervhez 

nem jogalkotási Ez a dokumentum keretbe foglalja az érintett kérdéseket, lehetővé téve a Bizottság számára, hogy 2011-re 
teljes értékű energiaügyi cselekvési tervet és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiáról szóló 
ütemtervet készítsen a júniusi Európai Tanács következtetései és az azt követő, 2010 második felében 
tartandó konzultációs folyamat alapján. 

Közlemény a nukleáris orvostudományról 
és a radioaktív izotópokról 

nem jogalkotási Az ionizáló sugárzás orvosi felhasználásával, valamint az elérhető uniós és nemzetközi eszközökkel 
foglalkozik. Tárgyalja a betegek és egészségügyi személyzet védelmét az EURATOM sugárzásvédelmi 
irányelveiben meghatározottak szerint, és foglalkozik a radioaktív izotópok ellátásának biztonságával. 
Konkrét kezdeményezéseket határoz meg a nukleáris orvostudományhoz elengedhetetlen radioaktív 
izotópok megfelelő előállításának biztosítása érdekében. 

Közlemény a regionális 
kezdeményezésekről 

nem jogalkotási A közlemény iránymutatást ad a tagállamoknak, szabályozóknak és érintetteknek a regionális 
kezdeményezésekről. Javaslatot tesz arra, hogy a belső energiapiac felé vezető út egyik lépéseként 
hogyan lehet a regionális kezdeményezések terén előmozdítani a fejlődést. A közlemény javaslatokat tesz 
a regionális kezdeményezések bevált gyakorlatait illetően. 

Jogalkotási javaslat az intelligens 
hálózatok szabályozási keretéről 

jogalkotási Ez a szabályozási keret az intelligens hálózatok létrehozásával kapcsolatos különböző problémákkal 
foglalkozik, ideértve az adatvédelmet, elektromos járműveket és a hálózatokhoz való nyílt hozzáférést. 

Bővítési és szomszédságpolitika 
Éves bővítési csomag nem jogalkotási A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy rendszeresen tegyen jelentést a tagjelölt és stabilizációs és társulási 

folyamattal érintett országokról. A Bizottság stratégiai dokumentuma lehetővé teszi az Európai Tanács 
számára, hogy minden év végén meghatározza a bővítésre vonatkozó fő stratégiai orientációkat. 

A Bizottság véleménye Montenegróról nem jogalkotási Annak értékelése, hogy Montenegró készen áll-e az uniós tagság koppenhágai kritériumainak és a 
stabilizációs és társulási folyamatra vonatkozóan meghatározott feltételeknek a teljesítésére, a Montenegró 
csatlakozása által a releváns uniós szakpolitikákra gyakorolt hatás értékelése és ajánlások a Tanácsnak a 
Montenegró kérelmére adandó válaszát illetően. 

A Bizottság véleménye Albániáról nem jogalkotási Annak értékelése, hogy Albánia készen áll-e az uniós tagság koppenhágai kritériumainak és a stabilizációs 
és társulási folyamatra vonatkozóan meghatározott feltételeknek a teljesítésére, az Albánia csatlakozása 
által a releváns uniós szakpolitikákra gyakorolt hatás értékelése és ajánlások a Tanácsnak az Albánia 
kérelmére adandó válaszát illetően. 

Éves európai szomszédságpolitikai 
csomag 
 

nem jogalkotási Az európai szomszédságpolitikát áttekintő közlemény, amely leírja a régióban tapasztalt előrehaladást és 
az említésre méltó politikai vagy gazdasági trendeket, és amelyet 13 szolgálati munkadokumentum kísér: 
az egyes országokról szóló 12 jelentés és egy ágazati jelentés a műszakibb területeken történt 
előrehaladásról. 

Környezet 
A hatodik környezetvédelmi cselekvési 
program végső értékelése 

nem jogalkotási A 2002–2012 közti időszakra vonatkozó hatodik környezetvédelmi cselekvési program végső értékelése. 

A víz-keretirányelv szerinti elsőbbségi 
anyagok jegyzékének felülvizsgálata 

jogalkotási A víz-keretirányelv szerint a Bizottságnak négyévente felül kell vizsgálnia az elsőbbségi anyagok jegyzékét, 
a következő javaslat határideje 2011 januárja. Elsőbbségi anyagok azok, amelyek uniós szinten kockázatot 
jelentenek a vízi környezetre vagy azon keresztül. Részei az uniós vizek kémiai szennyezése elleni uniós 
stratégia alapjának. 

A 2020-as erőforrás-hatékony és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású Európa 
ütemterve 

nem jogalkotási Az ütemterv különböző politikai területekre vonatkozó olyan politikák és fellépések koherens keretét 
határozza meg, amelyek szükségesek az anyagi és természeti erőforrásokat eredményesen használó, 
erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozduláshoz. A cél az 
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erőforrás-termelékenység növelése, a gazdasági növekedés elválasztása az erőforrás- és 
energiahasználattól, a versenyképesség fejlesztése és az EU energiabiztonsága és erőforrás-
függetlensége növelésének előmozdítása 2020-ra. 

Az épületek hatékony vízfelhasználásáról 
szóló irányelv 

jogalkotási Az épületek hatékony vízfelhasználásának tárgyalása a vízhiányról és az aszályról szóló közlemény 
végrehajtásából következik. Az EU vízmegtakarítási potenciálját 40 %-ra becsülik. Kötelező szabályokat 
lehetne alkotni a vízmegtakarítás előmozdításáról a köz- és magánépületekben. 

Egészségügy és fogyasztók 
Az Unió növény-egészségügyi 
stratégiája  

 A cél a jelenlegi növény-egészségügyi szabályozás modernizációja úgy, hogy a megelőzés álljon a 
rendszer középpontjában. 

Zöld könyv az alternatív vitarendezés 
használatáról az EU-ban 

nem jogalkotási Az alternatív vitarendezés előmozdítása növeli a fogyasztói bizalmat a határon átnyúló vásárlásokat illetően 
és javítja a belső piac működését. A kollektív jogorvoslatról szóló fehér könyvhöz kapcsolódó 
kezdeményezés. 

(**) A Tanács ajánlása az influenza 
pandémiás készültségi és reagálási 
tervről az EU-ban 

 A kezdeményezés támogatja az európai egészségügyi rendszer hatékonyságát és eredményességét és 
segíti a tagállamok emberi világjárványokra való reagálásának koordinációját. Így hozzájárul a 
társadalomra gyakorolt hatás mérsékléséhez, a stabilitás növeléséhez és a gazdaság szükségtelen 
veszteségeinek megelőzéséhez. 

Közlemény a pandémiás készültségről 
 

nem jogalkotási A kezdeményezés támogatja az európai egészségügyi rendszer hatékonyságát és eredményességét és 
segíti a tagállamok emberi világjárványokra való reagálásának koordinációját. Így hozzájárul a 
társadalomra gyakorolt hatás mérsékléséhez, a stabilitás növeléséhez és a gazdaság szükségtelen 
veszteségeinek megelőzéséhez. 

(**) A Bizottság ajánlása az EU-ban a 
fogyasztói panaszok osztályozására és 
bejelentésére szolgáló harmonizált 
módszerről 

 Az egész EU-ra kiterjedő megközelítés kifejlesztése a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és 
bejelentésére szolgáló harmonizált módszer használatára vonatkozóan. A cél olyan uniós szintű 
összehasonlítható adatok generálása, amelyeket fel lehet használni a szakpolitikák kialakítására vonatkozó 
döntéseknél. 

Fogyasztói piacok eredménytáblája – 
álljanak a piacok a fogyasztók 
szolgálatába 
 

nem jogalkotási Az eredménytábla rendszeres nyomon követést tesz lehetővé, amelynek célja a fogyasztók szempontjából 
gazdasági és szociális vetületüket tekintve rosszul működő, esetleg beavatkozást igénylő piacok 
feltérképezése. Maga az eredménytábla uniós és nemzeti szinten megjelöli a problémás piacokat; a 
piacokra vonatkozó tanulmányok pedig azonosítják a problémák részleteit és a lehetséges megoldásokat. 
Mivel konkrét adatokon alapuló megközelítést alkalmaz, az eredménytábla jelentősen hozzájárulhat az 
intelligens szabályozáshoz. 

Javaslat az Egyesült Államokkal kötött, a 
fogyasztóvédelmi szabályok 
végrehajtásáról szóló együttműködési 
megállapodásról 
 

jogalkotási A cél az uniós fogyasztók védelmének nemzetközi szintű javítása érdekében jogi keret biztosítása a 
fogyasztóvédelem terén az Egyesült Államokkal közös nemzetközi végrehajtási tevékenységek számára. 

Tanácsi rendelet a vetőmagok és 
szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 
jogszabályok felülvizsgálatáról 

jogalkotási Az alapvető célkitűzés a vetőmagokról és szaporítóanyagokról szóló 12 irányelv felváltása a szabályozás 
javításának összefüggésében, a vetőmagok és szaporítóanyagok származásának és minőségének 
biztosítása és a belső piac e téren való működésének biztosítása céljából. 

Állat-egészségügyi jogszabály 
 

jogalkotási Az új állat-egészségügyi jogszabály célja, hogy világosabb szabályozási struktúrát hozzon létre az állat-
egészségügyre vonatkozóan az EU-ban. 

Új szakpolitika a GMO-termesztés terén  A szakpolitikai iránymutatások bemutatása után a Bizottság június végéig konkrét kezdeményezés terjeszt 
elő arra vonatkozóan, hogy hogyan kapjanak döntési szabadságot a tagállamok a területükön történő 
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GMO-termesztést illetően. 
Jelentés az állatok szállításáról szóló 
rendelet végrehajtásáról 
 

nem jogalkotási Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló 2005/1/EK rendelet 32. cikke 
úgy rendelkezik, hogy a Bizottság jelentést nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak a rendeletnek az 
állatok jólétére és az élő állatok kereskedelmére gyakorolt hatásáról. A jelentést szükség esetén megfelelő 
jogalkotási javaslatok kísérhetik. 

Jelentés az Európai Parlament és a 
Tanács részére az állatok klónozásáról 
 

nem jogalkotási A cél következetes megközelítés bemutatása az élelmiszer-ágazat innovatív technológiáit (klónozás, 
nanotechnológia, GM állatok) illetően. Az Európai Parlament és a Tanács részére készített jelentés 
keretére építve a Bizottság széles körű konzultációt dolgoz ki az érintett felekkel. 

Felülvizsgált irányelv vagy rendelet az 
orvostechnikai eszközökről 

jogalkotási A cél a szabályok egyszerűsítése és megerősítése a magas szintű egészségvédelem és ugyanakkor a 
belső piac zökkenőmentes működése biztosítása érdekében. 

Felülvizsgált irányelv a klinikai 
vizsgálatokról 

jogalkotási A cél a klinikai vizsgálatokról szóló irányelv módosítása az azonosított hiányosságok kezelése érdekében. 

A dohánytermékekről szóló, a 
dohánytermékek gyártására, 
kiszerelésére és árusítására vonatkozó 
2001/37/EK irányelv felülvizsgálata 

jogalkotási A dohánytermékekre vonatkozó szabályozásban lényeges változások történtek, amelyek miatt szükség van 
az irányelv korszerűsítésére. Az irányelv változtatásait a fiatalok és a veszélyeztetett csoportok jobb 
megcélzására kell használni. 

Közlemény a második uniós állatvédelmi 
és állatjólléti stratégiáról (2011–2015) 

nem jogalkotási A kezdeményezés célja, hogy ezen a téren a jövőbeli uniós szakpolitikákat egy stratégiai dokumentumba 
foglalja, amely biztosítja, hogy a jövőbeli fellépések integráltak legyenek és az EU-n belül és kívül is 
megértsék azokat. A stratégia az érintett felek és az Európai Parlament azon igényére reagál, hogy uniós 
szakpolitikákat kell kidolgozni az állatjóllétre vonatkozóan, megfelelő figyelmet fordítva azok összköltségére 
és az ágazat versenyképességére gyakorolt hatásukra is. 

Az élelmiszerláncban végrehajtott 
hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004 
rendelet felülvizsgálata 
 

jogalkotási Folyik a felülvizsgálat a hatósági ellenőrzések finanszírozására („ellenőrzési díjak”) vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatban. Ezek a szabályok nem tudták megvalósítani a jogszabály fő célját, vagyis hogy a 
tagállamoknak megfelelő pénzügyi források álljanak a rendelkezésükre ahhoz, hogy eredményesen 
végezzék a szükséges hatósági ellenőrzéseket, és hogy az ellenőrzésekre szánt szűkös közforrásokat a 
lehető leghatékonyabban osszák el és használják fel. 

Az általános termékbiztonságról szóló 
irányelv felülvizsgálata 
 

jogalkotási Az ismétlődő termékbiztonsági riasztások egyértelművé tették, hogy szükség van egy olyan rendszerre, 
amely gyorsabban, hatékonyabban és következetesebben működik az egész EU-ban, és elég rugalmas 
ahhoz, hogy alkalmazkodjon a globalizáció kihívásaihoz. 

Javaslat az Egyesült Államokkal kötött, a 
fogyasztói termékbiztonságról szóló 
együttműködési megállapodásról 

jogalkotási A cél az uniós tagállamokban és az Egyesült Államokban felbukkanó veszélyes termékekre, sérülésekre és 
a megtett korrekciós intézkedésekre vonatkozó információk cseréjének javítása. Ez lehetővé teszi az EU 
számára, hogy célzottabb piacfelügyeleti (vagy importfelügyeleti) és végrehajtási intézkedéseket tegyen, 
így növelve a fogyasztói termékbiztonságot. 

Felülvizsgált irányelv az állatgyógyászati 
termékekről 

jogalkotási A cél a fogyasztók biztonságának, az állatok egészsége védelmének és az állatorvosi ágazat 
versenyképességének javítása. 

Javaslat a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló 2006/2004 
rendelet módosításáról 

jogalkotási A végrehajtásról szóló 2011. évi jelentést követően megfontolják a rendelet módosítását a hiányosságok 
kezelése érdekében. 
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Belügyek 
Jogalkotási javaslat a 
határregisztrációs rendszer 
felállításáról 

jogalkotási A határregisztrációs rendszer céljának, funkcióinak és feladatainak meghatározása, valamint az EU külső 
határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be-/kilépési adatainak rögzítésére, tárolására és az 
azokba való betekintésre vonatkozó feltételek és eljárások megállapítása. 

Jogalkotási javaslat a regisztráltutas-
program létrehozásáról 

jogalkotási A regisztráltutas-program céljának, funkcióinak és feladatainak meghatározása, valamint az EU külső 
határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be-/kilépési adatainak rögzítésére, tárolására és az 
azokba való betekintésre vonatkozó feltételek és eljárások megállapítása 

Irányelvjavaslat a harmadik országbeli 
állampolgárok társaságon belüli 
áthelyezés keretében történő 
beutazásának feltételeiről 

jogalkotási Ez a rendszer közös eljárásokat határoz meg a társaságon belül áthelyezett személyek EU-ba történő 
belépésének, ottani ideiglenes tartózkodásának és tartózkodásának szabályozására vonatkozóan, a legális 
migrációra vonatkozó 2005. évi szakpolitikai terv keretében. Átlátható és egyszerűsített eljárást hoz létre a 
társaságon belül áthelyezett személyek belépésére vonatkozóan. 

Irányelvjavaslat a szezonális 
munkavállalás céljából érkező harmadik 
országbeli állampolgárok belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről 

jogalkotási A javaslat célja közös belépési és tartózkodási feltételek meghatározása a harmadik országokból származó 
idénymunkásokra, a legális migrációra vonatkozó 2005. évi politikai tervben javasolt átfogó intézkedési 
csomag részeként. Az egyik konkrét célkitűzés biztosítani a harmadik országbeli munkavállalók egyik 
különösen gyenge csoportjának biztos jogi helyzetét és a kizsákmányolás elleni megerősített védelmét. 
Egy másik célkitűzés a körkörös migrációs politika fejlesztésére vonatkozik. 

Közlemény a kísérő nélküli kiskorú 
migránsokra vonatkozó cselekvési tervről 

nem jogalkotási A cél válaszokat adni az EU területére érkező jelentős számú kísérő nélküli kiskorú jelentette kihívásokra. A 
cselekvési terv alátámasztja és kiegészíti a releváns jogalkotási és pénzügyi eszközöket és megerősíti a 
származási országokkal való együttműködés formáit. 

Bevándorlási és menekültügyi jelentés 
(az Európai Paktum és 2011 után a 
stockholmi program végrehajtásáról) 

nem jogalkotási A jelentés alapja az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum. Hozzájárul az évenkénti európai 
tanácsi vitához és a tagállamok hozzájárulásain alapul, a Paktum végrehajtására vonatkozó ajánlások 
javaslatai kísérik. 

Jogalkotási javaslat az információs 
rendszerek elleni támadásokról 

jogalkotási A digitális menetrend része – a cél az információs rendszerek bűnözők általi támadások elleni magas szintű 
védelmének biztosítása. A javaslatnak a védelem jelenlegi szintjét (2005/222/IB kerethatározat) kell 
korszerűsítenie, figyelemmel az újabb fejleményekre. 

Zöld könyv a családegyesítési jogról nem jogalkotási A családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló jelentés nyomán a 
Bizottság szélesebb körű konzultációt indít a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó 
családegyesítési rendszer jövőjéről szóló zöld könyv formájában.  

Közlemény az utasnyilvántartási adatok 
(PNR) harmadik országoknak való 
továbbításával kapcsolatos globális 
megközelítésről 

nem jogalkotási Közlemény, amely meghatározza az utasnyilvántartási adatok bűnüldözési célú felhasználásának és a 
PNR-re vonatkozó, harmadik országokkal kötött megállapodásoknak a közös uniós megközelítésére 
vonatkozó általános politikát, és amelyet az uniós PNR-re vonatkozó jogalkotási javaslat kísérhet. 

Jogalkotási javaslat a robbanóanyagok 
prekurzorairól 

jogalkotási Hozzájárulás a terrorizmus megelőzéséhez és az európai polgárok biztonságának javításához olyan 
intézkedések által, amelyek célja a robbanóanyagok prekurzoraiként is működő vegyszerekkel való, 
bűncselekmény, így akár terrorista cselekmény céljából történő visszaélések kockázatának csökkentése. 
Ebbe beletartozik egyes (bizonyos koncentrációt meghaladó) anyagok értékesítésének korlátozása és a 
vevők személyazonosságának kötelező rögzítése. 

Közlemény az EU-n belüli fokozott 
szolidaritásról 

nem jogalkotási Koherens és átfogó keret megteremtése a menedékkérőkért és nemzetközi védelmet élvezőkért való 
felelősség EU-n belüli jobb megosztásáról. 

Javaslat a vagyon behajtásának új jogi 
keretéről 

jogalkotási Javaslat egy új jogi keretre az Unión belül a bűncselekményekhez kapcsolódó vagyon elkobzásának és 
behajtásának előmozdításáról. 

Jogalkotási javaslat a szellemi jogalkotási A Bizottság 2006. évi javaslatát módosítja azáltal, hogy a tagállamokban a szellemi tulajdonjog 



 

HU 19   HU 

tulajdonjogok érvényesítését célzó 
büntetőjogi intézkedésekről (felváltva a 
Bizottság 2006. évi javaslatát) 

megsértésének bűncselekménnyé minősítése útján átfogó bűnügyi szankciókat vezet be (közös 
fogalommeghatározás, a büntetések szintjei és típusai). 

Közlemény egy uniós beilleszkedési 
programról, ideértve egy koordinációs 
mechanizmus kidolgozását 

nem jogalkotási A közleménynek el kell indítania a beilleszkedési közös program „második szakaszát”, melynek célja az 
integrációs szakpolitikák jelenlegi koordinációs eszközeinek javítása és új eszközök kifejlesztése, ideértve 
az európai integrációs modelleket. 

Javaslat a 2006/24/EK irányelv 
(adatmegőrzés) felülvizsgálatáról 

jogalkotási A jelenlegi adatmegőrzési irányelv értékelését és a tagállami alkotmánybíróságok közelmúltbeli ítéleteit 
követően az irányelv felülvizsgálatának célja, hogy jobban egyeztesse az adatmegőrzési kötelezettségeket 
a bűnüldözés szükségleteivel, a személyes adatok védelmével (magánélethez való jog) és a belső piac 
működésére gyakorolt hatással (torzulások). 

Közlemény egy átfogó korrupcióellenes 
szakpolitikáról 

nem jogalkotási Közlemény egy átfogó korrupcióellenes szakpolitikáról, ideértve egy értékelési mechanizmus felállítását és 
e célból a GRECO-val (az Európa Tanács Korrupcióellenes Államok Csoportja) való együttműködés 
szabályainak bemutatását. 

Jogalkotási javaslat a Schengeni Határ-
ellenőrzési Kódex módosításáról 

jogalkotási A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex módosítása a 1) technikai alkalmazkodás; 2) a határregisztrációs 
rendszerre és/vagy a regisztráltutas-programra vonatkozó javaslatokból eredő technikai változások 
figyelembevétele érdekében. 

Közlemény egy uniós ESTA-rendszer 
bevezetésének lehetőségéről 

nem jogalkotási Egyes harmadik országok ESTA-rendszert vezettek be (a pozitív listájukon szereplő harmadik országok 
állampolgárainak szóló előzetes engedélyezési rendszer, ahol az engedélyt utazás előtt, a hagyományos 
vízumeljárásnál enyhébb ellenőrzés után lehet megszerezni). Meg kell vizsgálni, hogy az EU bevezessen-e 
egy ilyen ESTA-rendszert az integrált határigazgatása összefüggésében és a jelenlegi vízumpolitikája 
kiegészítéseként. 

Javaslat a harmadik országok 
állampolgárai tanulmányok folytatása, 
diákcsere, javadalmazás nélküli 
gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat 
céljából történő beutazásának 
feltételeiről szóló, 2004. december 13-i 
2004/114/EK irányelv módosításairól 

jogalkotási A jelenlegi irányelvek módosításai az irányelv alkalmazása során azonosított hiányosságok 
figyelembevétele, valamint a hatályának a javadalmazott gyakornokokra és au pairként dolgozókra történő 
lehetséges kiterjesztése érdekében. 

Közlemény az emberkereskedelem elleni 
küzdelem új integrált stratégiájáról és az 
áldozatok védelmét és segítését szolgáló 
intézkedésekről 

nem jogalkotási Átfogó szakpolitikai keret megalkotása, amelynek útján az EU munkálkodhat az emberkereskedelem 
megelőzése és csökkentése, az emberkereskedelemben érintett több bűnöző megbüntetése és az 
emberkereskedelem áldozatainak hatékonyabb védelme és segítése érdekében. 

Javaslat a családegyesítési jogról szóló 
2003/86/EK rendelet módosítására 

jogalkotási A 2010. évi zöld könyv folyománya. 

Rendeletjavaslat az Europolról jogalkotási Az EUMSz. 88. cikkének megfelelően. 
Uniós bevándorlási kódex  Az összes jogszabály egységes szerkezetbe foglalása a bevándorlás terén, a jogszerű migrációval kezdve, 

ahogyan a Stockholmi Program előrevetítette. 
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Humanitárius segítségnyújtás és válságkezelés 
Rendelet az Európai Önkéntes 
Humanitárius Segélyezési Hadtest 
létrehozásáról 

jogalkotási A cél egy keret létrehozása az európai önkéntesek harmadik országokban végzett humanitárius 
segélyezési műveletekhez való együttes hozzájárulása számára. A hatály valószínűleg a humanitárius 
segítségnyújtásra és katasztrófavédelemre összpontosul. 

Közlemény a humanitárius 
élelmiszersegélyről 
 

nem jogalkotási A közlemény céljai (i) a műveletek hatékonyságának és eredményességének maximalizálása, (ii) a 
koordináció és szakpolitikai koherencia javítása, (iii) az érintett felek tájékoztatása a célkitűzésekről, 
prioritásokról és elvárt normákról. 

Közlemény az Európai Önkéntes 
Humanitárius Segélyezési Hadtestről 

nem jogalkotási A közlemény fő célja, hogy áttekintést adjon az önkéntesség jelenlegi európai helyzetéről. Ebből a célból 
különböző rendszereket (uniós és nemzeti szintűeket is) elemez és bemutatja, hogy azok mivel 
egészíthetik ki az Európai Önkéntes Humanitárius Segélyezési Hadtestet. 

Jogalkotási javaslatok a 
katasztrófavédelmi mechanizmus és a 
polgári védelmi pénzügyi eszköz 
megújításáról 

jogalkotási A katasztrófavédelmi politika 2010-ben végzett értékelése megvizsgálja a pénzügyi eszköz és a 
mechanizmus útján nyújtott támogatás hatékonyságát és mechanizmus megerősítése érdekében értékeli a 
hatályát. A polgári védelmi pénzügyi eszközről szóló jelenlegi határozat 2013-ban hatályát veszti és meg 
kell újítani. 

Javaslat európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre a humanitárius segítség-
nyújtási pénzügyi eszköz létrehozásáról  

jogalkotási 1996-os elfogadása óta az 1257/96 tanácsi rendeletet lényegében soha nem módosították. A javaslat egyik 
fő célkitűzése az kell, hogy legyen, hogy a jogalkotási eszközt a humanitárius segítségnyújtással 
kapcsolatos európai konszenzus fejleményeihez igazítsa. 

Ipar és vállalkozás 
Közlemény a zöld járművekről nem jogalkotási A közlemény átfogó stratégiát határoz meg a tiszta és energiatakarékos járművekre vonatkozóan, amely 

maximalizálja a közúti közlekedés szén-dioxid-mentesítési potenciálját (2020-as távlatban). 
Közlemény az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag félidős felülvizsgála-
táról 

nem jogalkotási Két év megvalósítás után mérleget kell vonni a tagállamokban és a Bizottság által elért előrelépésről, és 
meg kell fontolni a gazdasági, szociális fejlemények és jövőbeli kihívások fényében esetleg javaslandó új 
lépéseket. 

Jogalkotási javaslat a Galileo 
kormányzati ellenőrzésű 
szolgáltatásaihoz való hozzáférésről 
 

jogalkotási A kormányzati ellenőrzésű szolgáltatások felhasználási feltételeinek a kormányzati ellenőrzésű 
szolgáltatások biztonságára irányuló hatékony intézkedések révén történő meghatározása, 
- a szükséges kapcsolódási pontok létrehozása a döntéshozó szervezetek (Tanács, tagállamok, Bizottság) 
és a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatások technikai infrastruktúrája (ellenőrző hatóság, koncesszió 
jogosultja, felhasználók) között, 
- megfelelő időben a technikai és döntéshozó mechanizmusok létrehozása annak érdekében, hogy a 
kormányzati ellenőrzésű szolgáltatások a Galileo operatív szakaszba lépésétől használhatók legyenek. 

Közlemény a GNSS-alkalmazásokról 
szóló cselekvési tervről 
 

nem jogalkotási Stratégia létrehozása a termékek hatékonyabb fejlesztésének biztosítására a Galileo kereskedelmi 
szolgáltatásaihoz. 

Közlemény az európai műholdas 
navigációs programokról 
 

nem jogalkotási A felülvizsgálat az EGNOS és a Galileo teljes végrehajtásával kapcsolatos költségekre és kockázatokra 
összpontosít. Ez különösen sürgős és érzékeny kérdés, tekintve a jelenlegi pénzügyi terven belüli, a teljes 
megvalósításhoz szükséges valószínű plusz finanszírozási igényeket. A félidős értékelést az EGNOS és a 
Galileo 2013 utáni irányítására vonatkozó ajánlásoknak és a pénzügyi tervezésre vonatkozó elemeknek 
kell kísérniük. 

Közlemény egy integráltabb európai 
szabványosítási rendszerről 
A következők felülvizsgálata: 
• 98/34/EK irányelv, 87/95/EGK 

jogalkotási / nem 
jogalkotási 

Az innovációs csomaghoz kapcsolódva a közlemény cselekvési tervet biztosít, amelynek célja egy 
integráltabb uniós szabványosítási rendszer, hatékonyabb és eredményesebb szabványosítási folyamat, a 
szabványosítás hozzáférhetőbbé tétele (különösen innovatív és gyorsan növekvő vállalatok számára), az 
EU jelentősebb szerepe a szabványosításban nemzetközi szinten, valamint a szabványok fejlesztésére 
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határozat az IKT-szabványosításról 
• 1673/2006 határozat az európai 

szabványosítás finanszírozásáról 

vonatkozó fenntarthatóbb finanszírozási rendszer. 
 

Közlemény a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról 

nem jogalkotási A vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló e közlemény az európai polgárok vállalatokba vetett 
bizalmának újjáépítésére összpontosít. Azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a vállalkozások hogyan tesznek 
közzé környezeti, szociális és irányítási információkat. A második felmerülő kérdés a vállalatok és az 
emberi jogok kérdésköre a közelmúltbeli ENSZ-fejlemények fényében. Harmadsorban különböző 
nemzetközi, a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó eszközöket támogat és befolyásol, 
úgymint az ENSZ globális szerződését, a multinacionális vállalatokra vonatkozó OECD-iránymutatásokat 
és a társadalmi felelősségvállalásról szóló ISO szabványtervezetet. 

Közlemény a nyersanyagokról nem jogalkotási A közlemény meghatározza a kulcsfontosságú kihívásokat, ami a nyersanyagokhoz való hozzáférést és a 
nyersanyagok válság után játszott, alapvető fontosságú szerepét illeti, hogy biztosítsa az EU 
gazdaságának hosszú távú fenntartható fejlődését és így az EU 2020 stratégiához való hozzájárulását. A 
2008. évi közlemény felülvizsgálata olyan kulcsfontosságú stratégiai kérdésekre terjed ki, mint a kritikus 
fontosságú nyersanyagok meghatározása, a harmadik országok által alkalmazott exportkorlátozásokkal 
szembeni politikai fellépések, hogy hogyan lehet a nyersanyagok ügyét jobban beépíteni az EU fejlesztési 
politikájába és az EU-n belüli kutatást és helyettesítést előmozdító lépések. 

Közlemény az Európai Unió űrrel 
kapcsolatos jövőbeli szerepvállalásáról 

nem jogalkotási A közlemény meghatározza egy jövőbeli, a következő pénzügyi tervek során megvalósítandó űrügyi 
keretprogram prioritásait és fő tevékenységeit. Ez a program az alapvető politikai kihívásokra adna választ. 
A program a GALILEO, a GMES és a hetedik kutatási keretprogram űrtechnológiai témaköre 
összefüggésében elért eredményekre építene. 

Közlemény az Unió építőipari 
ágazatának fenntartható versenyképes-
ségéről 

nem jogalkotási A közlemény négy stratégiai célkitűzésre összpontosít, amelyek célja az ágazat versenyképességének 
előmozdítása: a) az ágazat koherens minőségpolitikája; b) jobb szabályozási környezet, különösen a 
közbeszerzésekre, versenyre, regisztrációs és minősítési rendszerekre, az egészségre és biztonságra, 
valamint a fizetési késedelmekre vonatkozóan; c) jobb oktatás és képzés biztosítása; d) a kutatás, 
innováció és a tudás felhasználásának megerősítése. A közlemény összpontosít az ágazat 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben játszott szerepére is. 

Közlemény a megújított uniós 
idegenforgalmi szakpolitikai keretről 
 

nem jogalkotási A közlemény lehetséges uniós, nemzeti és regionális cselekvési területeket jelöl ki, az iparág és egyéb 
érintett felek vonatkozásában is, valamint áttekintést nyújt az ezek koordinációjára legmegfelelőbb 
pénzügyi eszközökről. 

Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek árának megállapítását, 
valamint a nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerekbe történő felvételüket 
szabályozó intézkedések átláthatóságá-
ról szóló irányelv felülvizsgálata 

jogalkotási A tervezett felülvizsgálat megvizsgálja, hogyan lehet az irányelv követelményeit a gyógyszerek belső piaca 
működésének fejlesztése érdekében kiigazítani, figyelemmel a nemzeti árképzési és -támogatási politikák 
fejlődésére. 

Javaslat európai parlamenti és tanácsi 
határozatra a versenyképességi és 
innovációs keretprogramról 2014–2020 
(CIP II) 

jogalkotási A program fő szakpolitikai célkitűzései a versenyképesség és a fenntartható növekedés javítása. 
Különösen a következő célkitűzésekkel foglalkozik: az iparág strukturális változásokhoz való 
alkalmazkodásának felgyorsítása, egy olyan környezet kialakításának ösztönzése, amely az Unió egész 
területén kedvez a kezdeményezéseknek és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások 
fejlődésének, olyan környezet kialakításának ösztönzése, amely kedvez a vállalkozások közötti 
együttműködésnek, valamint az innovációs (ideértve az ökoinnovációt), kutatási és technológiafejlesztési 
politikákban rejlő ipari lehetőségek jobb kihasználásának elősegítése. 
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Rendeletjavaslat az európai Föld-
megfigyelési program (GMES) 
létrehozásáról 

jogalkotási A következő uniós többéves pénzügyi keret összefüggésében a javaslat főként a GMES-szolgáltatás és 
infrastrukturális összetevői programozási és pénzügyi vetületével foglalkozik. Létrehozza a rendelet 
végrehajtásának jogi és szabályozási keretét is, ideértve a GMES tulajdonjogi és adatkezelési, irányítási és 
nemzetközi együttműködési vetületeit. 

Rendelet az európai űrprogram 
létrehozásáról 
 

jogalkotási Az EUMSz. 189. cikke felhatalmazza az EU-t egy európai űrprogram létrehozására. Az űrprogram konkrét 
célja az európai űrpolitika megvalósításának előmozdítása lenne, kiegészítve az ESA és a nemzeti 
űrhivatalok tevékenységét. A program a GALILEO, a GMES és a hetedik kutatási keretprogram 
űrtechnológiai témaköre összefüggésében elért eredményekre építene. 

Javaslat az európai GNSS programok 
irányításáról és finanszírozásáról 
 

jogalkotási Új rendeletre van szükség a programról a 2013 utáni időszakra vonatkozóan, lefedve az irányítási és 
finanszírozási kérdéseket. Ez vonatkozik arra a kérdésre is, hogy mivel kell foglalkoznia az ügynökségnek. 

Közlemény a nanoanyagokra vonatkozó 
szabályozási felülvizsgálatról 

nem jogalkotási Ez a közlemény egy 2008. évi, a nanoanyagok szabályozási vetületével kapcsolatos közleményben vállalt 
kötelezettséget tükröz, amely szerint az uniós intézményeket tájékoztatni kell a szabályozási keret 
fejleményeiről és a nanoanyagokkal kapcsolatos végrehajtásáról. 

Javaslat az uniós kkv-k EU-n kívüli piacokon 
való támogatásának megerősítéséről 

nem jogalkotási Javaslat az EU-n kívüli piacokon végzett uniós vállalkozástámogatás fejlődésének előmozdításáról, különösen a kkv-kat 
illetően. A meglévő szolgáltatások kiegészítése és a tisztességes verseny kap hangsúlyt. 

Belső piac és szolgáltatások 
Fehér könyv az egységes piac 
újraindításáról 

nem jogalkotási A dokumentum meghatározza a közös piac újraindításához (2012. évi évforduló) szükséges konkrét 
kezdeményezéseket és lépéseket. 

Jogalkotási javaslat a válságkezelésre 
és -rendezésre vonatkozó keretről 

jogalkotási Ez a kezdeményezés egy 2010. évi közlemény folyománya, a célja egy hatékonyabb és eredményesebb 
válságkezelési keret megalkotása. 

Bizottsági jelentés az értékpapírosítási 
megtartás felülvizsgálatáról  

nem jogalkotási Ezt a jelentést a tőkekövetelményekről szóló irányelvek felülvizsgálata keretében kérték, és annak az 
értékelésére vonatkozik, hogy javasolni kell-e az 5 %-os értékpapírosítási megtartás növelését és hogy a 
megtartásra vonatkozó követelmény kiszámítási módszerei elérik-e a céljukat. 

A hitelminősítő intézetekről szóló 
rendelet felülvizsgálata a közvetlen 
felügyelet rendezése érdekében 

jogalkotási A rendelet felülvizsgálata a befektetői bizalom növelése érdekében bevezeti az EU-ban működő 
hitelminősítő intézetek központosított felügyeletét. 

Közlemény a kiskereskedelmi piaci 
monitoringról 

nem jogalkotási A cél a kiskereskedelmi ágazat esetleges piaci működési zavarainak azonosítása mind fogyasztói, mind 
szállítói szemszögből, továbbá hatékony, összehangolt és sokrétű szakpolitikai válaszok biztosítása. 

Zöld könyv a pénzügyi intézmények 
vállalatirányítási gyakorlatáról 

nem jogalkotási A zöld könyv célja, hogy azonosítsa a pénzügyi intézmények vállalatirányítási gyakorlatában felmerülő 
gyenge pontokat, és javaslatot tegyen az azok orvoslására vonatkozó ajánlásokra a bankokban és egyéb 
pénzügyi intézményekben elkövetett vállalatirányítási hibák megismétlődésének elkerülése érdekében. 

A pénzügyi konglomerátumokról szóló 
irányelv felülvizsgálata 

jogalkotási A kezdeményezés célja, hogy korszerűsítse a keretet a kiegészítő felügyelet vonatkozásában. 

Irányelv számos pénzügyi szolgáltatá-
sokról szóló irányelv módosításáról és az 
európai felügyeleti hatóságok hatás-
körének konkretizálásáról („Omnibus II” 
irányelv) 

jogalkotási A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó ágazati szabályozást hozzá kell igazítani az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai 
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság felállításához. Az Omnibus II irányelvnek a biztosítási és értékpapír-
ágazat vonatkozásában kell változtatásokat tartalmaznia. 

A befektetőkártalanítási rendszerekről 
szóló 1997/9/EK irányelv felülvizsgálata 

jogalkotási A cél a befektetői bizalom növelése és fokozott hatékonyság biztosítása csalás és csőd esetén. 

Irányelv a jogbiztonságról az érték-
papírjog területén 

jogalkotási A cél a dematerializált értékpapírok jogi környezetének egyszerűsítése. 
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Közlemény a közbeszerzésről, az Európa 
2020 stratégia prioritásainak 
megalapozására összpontosítva: 
innováció, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó beruházások, szociális 
ügyek, energiahatékonyság stb. 

nem jogalkotási Iránymutatás nyújtása a meglévő eszközök helyes alkalmazásáról a közbeszerzés zöld, szociális és 
innovatív vetületei vonatkozásában. A közlemény elmagyarázza az ajánlatkérőknek, hogy mit kell (jogilag 
kötelező előírások), és mit szabad megtenniük a jelenlegi jogi keret szerint. 

Jogszabály az egységes eurofizetési 
térséghez (SEPA) való csatlakozás 
végső határidejéről 
 

jogalkotási A kezdeményezés a SEPA-termékekre (átutalások és közvetlen beszedési megbízások) való átállásra 
vonatkozó határidők kiszabásával segíti elő a SEPA-hoz való csatlakozást. 

Kezdeményezés a koncessziókról jogalkotási / nem 
jogalkotási 

A kezdeményezés célja, hogy jogi egyértelműséget és jogbiztonságot teremtsen a koncessziós 
szerződések odaítélésére vonatkozó szabályok tekintetében. 

Felelősségteljes hitelnyújtásra és 
kölcsönzésre irányuló intézkedések 

nem jogalkotási Ez a kezdeményezés tartalmazza a Bizottság véleményét a kiskereskedelmi ügyfeleknek történő hitelnyújtással 
kapcsolatos problémákról, ideértve olyan témákat, mint a hitelközvetítők szerepe, a hiteltermékek 
megfelelőségének értékelése, tájékoztatás és tanácsadás és hogy hogyan lehet legjobban biztosítani a 
felelősségteljes kölcsönzést. 

Fehér könyv a biztosítottak védelméről / 
a biztosítási garanciaalapokról  

nem jogalkotási A fehér könyv célja a fogyasztói bizalom fenntartása és növelése, valamint egy szakpolitikai döntés 
megalapozása a lehetséges jövőbeli jogi javaslatokról. 

Közlemény a jelzálogokkal kapcsolatos 
legjobb gyakorlatokról (a végrehajtás 
elkerülése) 
 

nem jogalkotási A közlemény példákat és iránymutatást nyújt a nemzeti hatóságok számára arról, hogy hogyan lehet 
megoldásokat kidolgozni abban a fázisban, amikor még biztosítani lehet, hogy a polgárok ellen ne induljon 
végrehajtási eljárás. 

Jogalkotási kezdeményezés a gazdátlan 
művek digitális könyvtárak általi 
felhasználásáról  
 

jogalkotási A jogalkotási kezdeményezés jogalapot biztosít arra, hogy az EU könyvtárai szkennelhessék és 
megjeleníthessék a gazdátlan műveket (olyan szerzők művei, akik ismeretlenek vagy hollétük nem 
állapítható meg). A kezdeményezés lehetővé teszi az európai digitális könyvtárak létrehozásának 
felgyorsítását. 

Keretirányelv a közös szerzői 
jogkezelésről 

jogalkotási Az európai digitális menetrendet megalapozó kezdeményezésként az irányelv a „közös jogkezelő 
szervezetek” (a szerződi jogdíjakat gyűjtő és elosztó testületek) működésére állapít meg szabályokat. 

Közlemény a szankciókról nem jogalkotási A szankciókról szóló, az ECOFIN részére tett áprilisi jelentés folyománya. A cél elrettentő 
szankciórendszerek felállítsa és a felügyeleti hatáskörök és célok konvergenciájának létrehozása EU-
szerte. A kezdeményezés a piaci visszaélésről szóló irányelv felülvizsgálatát egészíti ki. 

A Szolvencia II. irányelv megvalósítására 
irányuló intézkedések, ideértve a 
javadalmazási rendelkezéseket 

jogalkotási Az intézkedések bevezetik a Szolvencia II. irányelv szerinti új kockázatérzékeny szavatolótőke-szükséglet 
kiszámítását és a 2. szintű technikai intézkedéseket, ideértve a javadalmazásra vonatkozó szabályokat. 

Közlemény és jelentés a szolgáltatási 
irányelvek és a „kölcsönös értékelési 
folyamat” végrehajtásának eredményeiről 

nem jogalkotási A szolgáltatási irányelv szerinti kölcsönös értékelési folyamat nyomon követése egy szakpolitikai 
dokumentumban, amely meghatározza a szolgáltatásokkal kapcsolatos jövőbeli politikánkat. 

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 
irányelv felülvizsgálata és jogalkotási 
javaslatok (köztük a „dark pool֊”-ok 
kérdéskörével kapcsolatban) 

jogalkotási Az irányelv felülvizsgálatának szükségessége a jogszabályba épített számos felülvizsgálati záradékon 
alapul. A cél a befektetői bizalom növelése és piaci hatékonyságot és átláthatóságot eredményező egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése. 

Zöld könyv az e-közbeszerzés 
előmozdítása érdekében teendő 

nem jogalkotási A zöld könyv meghatározza az e-közbeszerzés használatát megkönnyítő további lépéseket, valamint a 
határokon átnyúló e-közbeszerzés akadályait. 
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lépésekről 
Irányelvek a csomagolt lakossági 
befektetési termékekkel kapcsolatos 
tájékoztatási és értékesítési gyakorla-
tokról 

jogalkotási Az irányelvek célja annak biztosítása, hogy az értékesítési gyakorlatok és a fogyasztók tájékoztatása 
megfelelőek legyenek és tegyék lehetővé a pénzügyi termékek valódi összehasonlítását. 

A számviteli irányelvek felülvizsgálata jogalkotási A jelentési kötelezettségek egyszerűsítése és modernizációja. 
A letétkezelők feladatairól szóló ÁÉKBV-
irányelv (V) módosításáról szóló irányelv 

jogalkotási A cél a befektetővédelem szintjének növelése és egyenlő versenyfeltételek megteremtése Európa-szerte 
az ÁÉKBV-befektetők számára. 

A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézményekről szóló irányelv 
felülvizsgálata 
 

jogalkotási Ennek az irányelvnek a felülvizsgálata arra tekintettel szükséges, hogy fontos biztosítani azt, hogy 
megfelelő struktúrák állnak rendelkezésre a nyugdíjak finanszírozásához. 

A közösségi védjegyről szóló rendelet 
felülvizsgálata 
 

jogalkotási A felülvizsgálat célja a közösségi védjegyoltalmi rendszer javítása és fejlesztése, hogy javuljon a minősége, 
hatékonysága és hozzáadott értéket képviseljen a felhasználók számára. A védjegyoltalmi rendszer 
európai működésének átfogó értékelésén alapul és részét képezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és a 
tagállami védjegyhivatalok közti megerősített partnerség létrehozása, így hozzájárul a hamisítás elleni 
küzdelemhez. 

Közlemény az elektronikus számlázásról nem jogalkotási A közlemény közös keretet határoz meg az interoperábilis e-számlázási rendszer számára, hogy egyre 
többen vezessék be az elektronikus számlázást, ami jelentős gazdasági előnyökkel jár és csökkenti az 
adminisztrációs terheket. A bevezetés terjedésével minden üzleti és kereskedelmi partner jól jár, különösen 
a kkv-k. 

Fehér könyv az elektronikus 
közbeszerzésről 

 A fehér könyv az e-közbeszerzésről szóló 2010. évi zöld könyv alapján folyó konzultációk után vonja le a 
következtetéseket. 

A biztosítási közvetítésről szóló irányelv 
felülvizsgálata 

jogalkotási A felülvizsgálat célja a harmonizáció, a jogbiztonság és a fogalommeghatározások pontosságának javítása, 
ugyanakkor a biztosítási közvetítésről szóló jelenlegi irányelv alkalmazásában előforduló nehézségek 
elkerülése. 

A jogérvényesítési irányelv felülvizsgá-
lata 

jogalkotási A 2010. októberi jelentést követően a felülvizsgálat lehetséges jogalkotási módosításokat határoz meg a 
jogérvényesítési irányelvvel kapcsolatban. 

Igazságügy, alapvető jogok és uniós polgárság 
   
A közös referenciakeretre vonatkozó 
jogalkotási eszköz 

jogalkotási A 2010. évi közlemény nyomán a kezdeményezés meghatározza a közös referenciakeret elfogadásának 
és gyakorlati használatának módszerét. 

Javaslat az Amerikai Egyesült Államokkal 
kötendő, bűnüldözési célú adatvédelmi 
és információmegosztási megállapodás 
megkötését célzó tárgyalás engedélye-
zéséről szóló ajánlásról 

jogalkotási A Bizottság várható ajánlása a Tanács részére, hogy engedélyezze az EU és az USA közötti, bűnüldözési 
célból átadott vagy kicserélt személyes adatok védelmére vonatkozó megállapodáshoz kapcsolódó 
tárgyalások megnyitását. Ez az EU-ban és az USA-ban is jogbiztonságot teremtene a szereplők számára 
az adatfeldolgozás tekintetében. 

Zöld könyv az iratok szabad 
továbbításáról: anyakönyvi okmányok, 
hiteles jogi aktusok és a hitelesítés 
egyszerűsítése 

nem jogalkotási A hivatalos iratok szabad továbbítása nagy előrelépés lenne az uniós polgárok szabad mozgásának 
megkönnyítésében. A cél a jogi dokumentumok kölcsönös elismerésének megkönnyítése, mivel manapság 
az adminisztratív terhek korlátozzák a polgárokat és a vállalkozásokat. 

Közlemény a romák európai társadalmi nem jogalkotási A cél annak bemutatása, hogy az elért fejlődés alapján az EU hogyan fejlesztheti tovább a romák teljes 
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és gazdasági integrációjáról 
 

társadalmi és gazdasági integrációjához való hozzájárulását. Koncepciót körvonalaz a speciális és 
hatékony megközelítéseknek a releváns szakpolitikákba való beágyazására vonatkozóan. 

Közlemény egy nemek egyenlőségéről 
szóló stratégiáról (2010–2015) 

nem jogalkotási Az egyenlőségre vonatkozó ütemtervet (2006–2010) követve az új stratégia konkrét lépésekre váltja a 
nemrég elfogadott nők chartáját. 

Irányelv a tájékoztatáshoz való jogról a 
büntetőeljárásban 

jogalkotási Az ítéletek EU-szerte való kölcsönös elismerésének megkönnyítése érdekében a Bizottság minimális 
szabályokat javasol a gyanúsítottak jogairól a büntetőeljárásban. Ezek a szabályok biztosítják, hogy a 
vádlottakat gyorsan és részletesen tájékoztassák a jogaikról és az ellenük szóló vádakról. 

Rendeletjavaslat a házassági 
vagyonjoggal kapcsolatos kollíziókról, 
ideértve a joghatóság és kölcsönös 
elismerés kérdését, és rendeletjavaslat a 
más típusú együttélésben élő párok 
különválásának tulajdonjogi következ-
ményeiről 

jogalkotási A rendelet objektív kritériumokról rendelkezik az alkalmazandó jog meghatározására a házassági vagyont 
illetően nemzetközi házasságok esetén. Ez vonatkozna a különböző tagállamokban található házassági 
vagyon esetére is. A rendelet foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy melyik nemzeti bíróság illetékes, és 
tartalmaz egy mechanizmust az ítéletek másik tagállamban való elismerésére és végrehajtására 
vonatkozóan. 

Közlemény az alapvető jogokkal 
kapcsolatos szakpolitikáról 

nem jogalkotási A közlemény meghatározza az alapvető jogok védelmének uniós rendszerét és bemutatja a Bizottság 
megközelítését, hogy biztosítsa az Alapjogi Charta hatékonyságát az uniós szakpolitikák terén. Pl. az 
alapvető jogokról szóló fejezetet javasol minden bizottsági hatásvizsgálathoz, és vázolja egy olyan éves 
jelentés fontosságát, amely figyelemmel kíséri a Charta végrehajtását és tiszteletben tartását. 

Közlemény egy adatvédelmi stratégiáról nem jogalkotási Közlemény az adatvédelemhez fűződő alapvető jog védelmére vonatkozó stratégiáról a Lisszaboni 
Szerződés hatályba lépése után. 

Közlemény a gyermekjogi stratégiáról 
(2010–2014), a gyermekek jogait érintő 
uniós eszközök hatásának értékelése 
alapján 

nem jogalkotási A közlemény az uniós intézményekkel, az UNICEF-fel, nem kormányzati szervezetekkel és gyermekekkel 
folytatott konzultációk alapján bemutatja a Bizottság prioritásait a gyermekek jogai vonatkozásában. A 
közlemény része lesz az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonalak működésének értékelése 
is. 

Rendeletjavaslat az ítéletek végrehajtása 
hatékonyságának javításáról az Európai 
Unióban: a bankszámlák letiltása 

jogalkotási A cél a vállalkozások és polgárok követelései behajtásának megkönnyítése. Különösen a jelenlegi 
helyzetben, ahol korlátozott a tőkéhez való hozzáférés, a követelések gyors végrehajtása életbevágó lehet 
a vállalkozás fennmaradása szempontjából. Javítani kell az adósságok határon átnyúló behajtását, mivel 
jelenleg a belső piacon a határon átnyúló adósság 60 %-a behajtatlan marad. 

Jogalkotási javaslat egy átfogó 
rendszerről a büntetőügyekben való 
bizonyításfelvételt illetően a kölcsönös 
elismerés elve alapján, minden típusú 
bizonyítékra vonatkozóan 

jogalkotási Az új modell alkalmazási köre szélesebb lehet és a lehető legtöbb típusú bizonyítékra kell kiterjednie, 
figyelembe véve az érintett intézkedéseket. 

Jogalkotási javaslat a bizonyítékok 
büntetőügyekben történő gyűjtésére 
vonatkozó közös normák bevezetéséről a 
bizonyítékok elfogadhatóságának biztosí-
tása érdekében 

jogalkotási A másik tagállamban gyűjtött bizonyítékok elfogadhatóságának biztosítását célzó jelenlegi szabályok 
közvetett módon közelítik meg a kérdést, mivel nem határoznak meg közös normákat a bizonyítékok 
gyűjtésére. Fennáll annak a kockázata, hogy a bizonyítékok cseréje büntetőügyekben csak olyan 
tagállamok között működik, amelyeknek a bizonyítékok gyűjtésére vonatkozó nemzeti normái hasonlóak. 

Irányelv a bűncselekmények áldoza-
tainak jogairól és a támogatásukról 

jogalkotási Egy átfogó jogi eszköz kidolgozása az áldozatok védelméről, az áldozatok kárenyhítéséről szóló 
irányelvnek és az áldozatokról szóló kerethatározatnak a két eszköz értékelése alapján történő 
egyesítésével. 

Zöld könyv az őrizet kérdéseiről nem jogalkotási Zöld könyv a kölcsönös bizalom megerősítésének és az őrizet terén a kölcsönös elismerés elve 
hatékonyabbá tételének módozatairól. Erőfeszítéseket kell tenni a legjobb gyakorlatok cseréjének 
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előmozdítására és támogatni kell az Európa Tanács által jóváhagyott európai fegyintézeti szabályok 
végrehajtását 

Jogalkotási javaslat a jogi tanácsadásról 
és a költségmentességről 

jogalkotási Eljárási jogok – C intézkedés. A büntetőügyekben a gyanúsítottak és vádlottak nem mindig férnek hozzá 
megfelelően a szükség esetén (részben) ingyenes jogi tanácsadáshoz, mert a költségmentességre 
vonatkozó rendelkezések jelentősen eltérnek tagállamonként. 

A szervezett utazási formákról szóló 
90/314/EGK tanácsi irányelv 
felülvizsgálata 

jogalkotási Az irányelv már nem nyújt megfelelő védelmet a nyaralni induló fogyasztóknak; nem nyújt megfelelő 
jogbiztonságot a vállalkozásoknak sem. Az irányelv minimális harmonizációja miatt jelentős a 
tagállamokban a jogi széttagoltság, ami megfelelési költségeket keletkeztet a határon átnyúló 
tevékenységet folytatni akaró vállalkozásoknál és hátrányos lehet azon fogyasztók számára is, akik 
külföldön próbálják érvényesíteni a jogaikat. 

Jogalkotási javaslat egy ECRIS-TCN-
rendszerről az elítélt harmadik országbeli 
állampolgárokra vonatkozóan 

jogalkotási Közös jegyzék és egy van találat / nincs találat rendszer létrehozása, amely lehetővé teszi minden tagállam 
bűnügyi adatokat kezelő központi hatósága számára, hogy gyorsan kiderítse, hogy egy harmadik 
országbeli állampolgárt elítéltek-e korábban, és melyik másik tagállamokban. 

Jogalkotási javaslat a válság-
helyzetekben nyújtott konzuli védelem 
pénzügyi ellentételezésének javításáról 

jogalkotási A harmadik országok területén nyújtott hatékony konzuli védelemről szóló bizottsági cselekvési terv (2007–
2009) szerint lehet még javítani a koordinációs mechanizmusokon a konzuli segítségnyújtás terén. 
Javasolta egy válsághelyzetekre szóló, tagállamok közötti kompenzációs rendszer felállítása 
lehetőségének megvizsgálását. 

Jogalkotási javaslat a konzuli 
védelemhez való jogot megvalósító 
95/553/EK határozat módosításáról 

jogalkotási Minden olyan uniós polgár, aki olyan harmadik országban van, ahol a tagállamának nincs képviselete, 
jogosult hatékony konzuli segítségnyújtásban részesülni bármely más tagállam nagykövetségétől vagy 
konzulátusától, az adott másik tagállam állampolgáraival azonos feltételekkel. A Bizottság célja, hogy a 
tagállamokat ebben a feladatban olyan konkrét intézkedések ajánlásával segítse, amelyeknek a célja 
annak biztosítása, hogy minden uniós polgárt tájékoztassanak a jogairól és hogy a védelem hatálya 
egyértelmű legyen. A Lisszaboni Szerződés szerint a Bizottság kezdeményezhet jogalkotási javaslatokat az 
ilyen védelem előmozdítása érdekében. 

A tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv módosítása 

jogalkotási Az üzleti vállalkozásoknak a fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól 
szóló irányelv korszerűsítése. 

Közlemény a rasszizmus és 
idegengyűlölet elleni küzdelemről 

nem jogalkotási A közlemény közös megközelítést mutat be a meglévő jogi és pénzügyi eszközök jobb mobilizálása és 
maximalizálása érdekében, a rasszizmus, az idegengyűlölet és a megkülönböztetés kezelése érdekében. 

Rendeletjavaslat az Eurojustról jogalkotási Olyan jogköröket biztosítani az Eurojust számára, hogy közvetlenül kezdeményezhessen vizsgálatokat, 
hatékonyabbá tenni a belső struktúráját és az EUMSz. 85. cikkének megfelelően bevonni az Európai 
Parlamentet és a nemzeti parlamenteket az Eurojust tevékenységeinek értékelésébe. 

Közlemény az Európai Ügyészség 
felállításáról az Eurojuston kívül 

nem jogalkotási Annak a lehetősége, hogy az Eurojust nemzeti tagja további jogköröket kapjon, az Eurojust testülete 
jogköreinek megerősítése vagy európai ügyészi tisztség felállítása. 

Jogalkotási javaslat bizonyos anyakönyvi 
okmányok hatásainak kölcsönös 
elismeréséről 

jogalkotási A dokumentumok, anyakönyvi okmányok, hiteles jogi aktusok szabad továbbításáról és a szabályozás 
egyszerűsítéséről szóló zöld könyv nyomon követése. 

Jogalkotási javaslat a dokumentumhite-
lesítési formalitások elhagyásáról a 
tagállamok között 

jogalkotási A dokumentumok, anyakönyvi okmányok, hiteles jogi aktusok szabad továbbításáról és a szabályozás 
egyszerűsítéséről szóló zöld könyv nyomon követése. 
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Tengeri ügyek és halászat 
Javaslatok a közös halászati politika 
reformjáról 
 

jogalkotási A közös halászati politika reformcsomagja a következő javaslatokból áll: 
- javaslat a közös halászati politika új alaprendeletéről, ideértve az akvakultúrát; 
- javaslat a közös piacszervezésről szóló új rendeletről; 
- javaslat az új közös halászati politika pénzügyi dimenzióiról; 
- technikai intézkedések. 

Rendeletek a 2011. évi halászati 
lehetőségekről: 
 

jogalkotási Különböző rendeletek a Balti-tengerre, Fekete-tengerre, az Atlanti-óceán egyes területeire és az Északi-
tengerre, valamint mélytengeri fajokra vonatkozóan a 2011–2012. évekre. Mindegyik rendeletet egy 
Tanácshoz intézett közlemény előzi meg. 

Rendeletek többéves gazdálkodási vagy 
helyreállítási tervekről a következő 
kiválasztott fajok vonatkozásában: balti-
tengeri lazac, kékúszójú tonhal, foltos 
tőkehal, kelta-tengeri hering, déli szürke 
tőkehal és norvég homár 

jogalkotási A foltos tőkehal, a hering, a déli szürke tőkehal és a norvég homár vonatkozásában a javasolt új tervek 
rendelkeznek többek között a kifogható mennyiség évenkénti olyan megállapításáról, hogy az állománynak 
a maximális fenntartható hozamig történő kiaknázására irányuló célkitűzés teljesüljön. A kékúszójú tonhalat 
illetően a jelenlegi helyreállítási tervet módosítani kell a 2009. évi ICCAT-tárgyalások eredményének 
fényében. 

TENGERI ISMERETEK 2020: tengeri 
adatok és megfigyelések az intelligens 
növekedés érdekében 

nem jogalkotási Az Európa tengereiről való adatgyűjtés feladata jelenleg megoszlik az olyan regionális, nemzeti és 
magánszervezetek között, melyeket adatokat gyűjtenek a nyílt tengeren és parti felségvizeken. Az európai 
tengeri megfigyelésre és adathálózatra vonatkozó cselekvési terv felvázol egy sor olyan lépést, melyek 
lehetővé teszik a köz- és magánszervezetek számára, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsanak. 

Európai parlamenti és tanácsi rendelet 
egy olyan program létrehozásáról, amely 
az integrált tengerpolitika felé való 
további fejlődést mozdítja elő 

jogalkotási A javasolt rendelet által elérendő cél további szerény pénzügyi alapot biztosítani az integrált tengerpolitika 
fejlesztésének és megvalósításának további előmozdítása érdekében a jelenlegi pénzügyi terv fennmaradó 
részében, a 2011–2013 közti időszakban. 

Közlemény a tengeri medencékről 
(Északi-tenger és Atlanti-óceán) 

nem jogalkotási Kezdeményezések előkészítése az integrált tengerpolitika megvalósítása érdekében az Északi-tenger és 
az Atlanti-óceán medencéjében, a Földközi-, Balti-és Jeges-tengerről már elkészített hasonló közlemények 
nyomán. 

Javaslat: az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az átmeneti technikai 
intézkedésekről szóló 1288/2009 
rendelet módosításáról 

jogalkotási Mivel a Tanács 2009. novemberi ülése nem tudott megállapodni az Atlanti-óceánra vonatkozó állandó 
technikai intézkedésekről (COM(2008)324), átmeneti technikai intézkedésekről szóló rendeletben 
állapodtak meg, biztosítva, hogy a 43/2009 rendelet III. mellékletében szereplő, a kifogható mennyiségre és 
kvótára vonatkozó sürgős technikai intézkedések továbbra is érvényben maradnak 2010. január 1. után. Az 
átmeneti szabályozás javasolt módosításának célja az érvényesség további 18 hónappal való 
meghosszabbítása. 

Európai parlamenti és tanácsi rendelet a 
cápák uszonyának leválasztásáról szóló 
1185/2003/EK rendelet módosításáról 

jogalkotási Az egyik lehetőség annak az aránynak a módosítása, mely szerint a cápafogás élősúlyának (feldolgozás 
előtt) 5 %-a lehet az uszonyok súlya, vagyis az uszonyok súlya semmiképpen sem haladja meg a 
cápafogás tisztítás (zsigerelés és lefejezés) utáni súlyának 5 %-át. A másik lehetőség egy olyan 
szakpolitika megvalósítása lenne, mely szerint az uszonyokat nem választják le a testről. 

Közlemény egy közösségi cselekvési 
tervről a tengeri madarak halászeszkö-
zökkel való véletlen elpusztításának 
csökkentése érdekében 

nem jogalkotási A környezetvédelmi követelmények közös halászati politikába való beépítésének terén a Közösség egyik 
célja a halászati módszerek fejlesztése a véletlen és nemkívánatos fogások és a tengeri környezetre 
gyakorolt hatások csökkentése érdekében. 

Európai parlamenti és tanácsi rendelet a 
balti-tengeri nyílt tengeri állományok 
gazdálkodási tervéről 

jogalkotási A rendelet hosszú távú gazdálkodási keretet szándékozik létrehozni a balti-tengeri nyílt tengeri 
állományokra vonatkozóan. Hosszú távú állománygazdálkodási célokat határoz meg és tartalmaz az e 
célok eléréséhez szükséges konkrét rendelkezéseket is. 
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Európai parlamenti és tanácsi rendelet a 
balti-tengeri tőkehalállományokra vonat-
kozó többéves tervről szóló 
1098/2007/EK tanácsi rendelet 
felülvizsgálatáról 

jogalkotási A 1098/2007/EK tanácsi rendelet rendelkezései szerint a gazdálkodási intézkedéseket 2010-ben kell 
értékelni és felülvizsgálni, ha az értékelés úgy kívánja. 

Európai parlamenti és tanácsi rendelet az 
északi-tengeri nyelvhalra és sima 
lepényhalra vonatkozó hosszú távú 
gazdálkodási terv létrehozásáról 

jogalkotási A rendelet célja a nyelvhal és a sima lepényhal északi-tengeri halászatára vonatkozó hosszú távú 
gazdálkodási keret felülvizsgálata és hosszú távú állománygazdálkodási célok meghatározása az első 
gazdálkodási terv megvalósításának eredményei alapján. 

A növekedés új, a tengerekhez és 
óceánokhoz kapcsolódó forrásai: 
közlemény a „kék növekedésről” – a 
tengerparti régiók és a tengerhasz-
nosítási ágazatok fenntartható növekedé-
sére vonatkozó új elképzelés 

nem jogalkotási A közlemény a tengerparti régiók és a tengeri gazdaság jövőbeli növekedési forgatókönyveit vizsgáló 
tanulmányra épül, külön hangsúlyt helyezve a foglalkoztatottságra gyakorolt pozitív hatásokra. 

Közlemény a tengerfelügyelet integráció-
jának pénzügyi hatásairól 

nem jogalkotási A Bizottságot felkérték, hogy állapítsa meg egy közös információmegosztási környezet megteremtésének 
pénzügyi hatásait. 

Regionális politika 
Jogalkotási javaslatok az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
és a Kohéziós Alapról  
 

jogalkotási Rendeleteket kell módosítani / lecserélni az EU prioritásainak megfelelően és abból a célból, hogy a 
kohéziós politika megvalósítását a 2014–2020 közti programozási időszakhoz igazítsák. A 2013 utáni 
időszakra vonatkozóan a kohézióról szóló új uniós stratégiai iránymutatások kísérik. 

2010. évi uniós kohéziós politikai 
stratégiai jelentés – közlemény a 
kohéziós politikai programok tagállami 
teljesítéséről 2007–2013 között  

nem jogalkotási A kohéziós politika célkitűzéseihez való hozzájárulásról, az alapok feladatairól és a közösségi stratégiai 
iránymutatások célkitűzéseinek megvalósításáról, a nemzeti stratégiai referenciakeretekről és a 
növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló integrált iránymutatásokról szóló 27 nemzeti stratégiai 
jelentés összefoglalása. 

   
Közlemény az EU régióinak fenntartható 
fejlődéséhez és az Európa 2020 
stratégia megvalósításához való 
kohéziós politikai hozzájárulás 
megerősítéséről 

nem jogalkotási A közlemény szakpolitikai iránymutatást nyújt arról, hogy a fenntartható fejlődés terén a kohéziós politikai 
célkitűzéseket hogyan lehet hozzáigazítani az Európa 2020 stratégia elképzeléseihez a forráshatékonyabb, 
zöldebb és versenyképesebb gazdaság előmozdítását illetően. 

Közlemény a tudásalapú gazdaság és a 
regionális innováció fejlődéséhez, 
valamint az Európa 2020 stratégia 
megvalósításához való kohéziós politikai 
hozzájárulás megerősítéséről 

nem jogalkotási A közlemény szakpolitikai iránymutatást nyújt arról, hogy az intelligens növekedés terén a kohéziós politikai 
célkitűzéseket hogyan lehet hozzáigazítani az Európa 2020 stratégia elképzeléseihez a regionális 
gazdaságok tudáson és innováción alapuló fejlesztését illetően. 

A Duna-menti régióval foglalkozó uniós 
stratégia 

nem jogalkotási A 2009. júniusi Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2010 decemberéig nyújtson be egy a Duna 
menti régióval foglalkozó uniós stratégiát. 
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Kutatás és innováció 
Közlemény: A forráshatékony Európa 
és az intelligens, fenntartható 
biogazdaság felé 

közlemény A cél a kutatás, innováció és oktatás mobilizálása a forráshatékony Európa felé vezető út azonosítása és 
megkönnyítése érdekében, valamint a fenntartható és innovatív európai biogazdaság elképzelése és az 
ahhoz kapcsolódó cselekvési terv meghatározása. A közlemény a szakpolitikai kerettel és az Európa 2020 
stratégiában szereplő „Innovatív Unió”-t elősegítő konkrét lépésekkel foglalkozik, valamint stratégiai 
menetrendeket azonosít, meghatározza a kivitelezésük szabályait és a fejlődést biztosító nyomon követési 
rendszereket. 

Bizottsági javaslat a 8. keretprogram-
ról 

jogalkotási Ez a javaslat az EUMSz. 2014–2020 közti időszakra vonatkozó kutatásfinanszírozási programjára 
vonatkozik. A fő irányvonalakat tartalmazó javaslatot a konkrét programokra és részvételi szabályokra 
vonatkozó javaslatok részletezik tovább. 

Bizottsági javaslat a 8. Euratom-
keretprogramról 

jogalkotási Ez a javaslat az Euratom 2014–2018 közti időszakra vonatkozó kutatásfinanszírozási programjára 
vonatkozik. A fő irányvonalakat tartalmazó javaslatot a konkrét programokra és részvételi szabályokra 
vonatkozó javaslatok részletezik tovább. 

(**) Javaslat tanácsi ajánlásra a 
mezőgazdaságra, élelmiszer-biztonságra 
és éghajlatváltozásra vonatkozó közös 
programozásról 

nem jogalkotási Ahogyan az Európa 2020 stratégia is jelzi, a Bizottság az Európai Kutatási Térség kiteljesítésére törekszik, 
különösen a tagállamokkal való közös programozás ösztönzése útján. Az élelmiszerbiztonsággal és az 
éghajlatváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásával kapcsolatos témakört Európa számára jelentős 
társadalmi kihívásként azonosították, amelyet közös programozási kezdeményezés útján kell kezelni. 

(**) Javaslat tanácsi ajánlásra az 
egészségre, élelmiszerekre és az 
étrenddel összefüggő betegségek 
megelőzésére vonatkozó közös 
programozásról 

nem jogalkotási Az egészséggel, élelmiszerekkel és az étrenddel összefüggő betegségek megelőzésével kapcsolatos 
témakört Európa számára jelentős társadalmi kihívásként azonosították, amelyet közös programozási 
kezdeményezés útján kell kezelni. 

(**) Javaslat tanácsi ajánlásra a kulturális 
örökségre, éghajlatváltozásra és 
biztonságra vonatkozó közös 
programozásról 

nem jogalkotási A közös programozási kezdeményezés biztosítja, hogy az európai tagállamok az erőfeszítéseik 
koordinálásával maximalizálják és kihasználják az egyesített kritikus tömegüket. A fő célkitűzések a 
környezeti változások kulturális örökségre gyakorolt hatásának tanulmányozása, a kulturális örökség 
védelmét és biztonságát szolgáló intézkedések fejlesztése és a fenntartható fejlődés megvalósítása a 
kulturális örökség tekintetében. 

Javaslat az Euratom nukleáris kutatási és 
képzési tevékenységekre vonatkozó 
keretprogramjáról (ideértve az ITER-t) 
 
Határozat a közvetett fellépésekre 
vonatkozó speciális programról 
 
Rendelet a részvételre és a kutatási 
eredmények terjesztésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról 

jogalkotási A javasolt – 2012-re és 2013-ra vonatkozó – szabályozás céljai a 2006-ban elfogadott, az Euratom hetedik 
keretprogramjáról szóló határozatokban eltervezett tevékenységek folytatása és az ITER építési 
szakaszának támogatása, figyelemmel az új költségvetési szükségletekre. 
 
A részvételi szabályok átfogó keretet biztosítanak az Euratom keretprogram hatékony végrehajtásának 
biztosításához, figyelembe véve, hogy minden résztvevőnek egyszerűsített eljárások általi könnyű 
hozzáférésre van szüksége. 

Közlemény az Európai Kutatási Térség 
fejlődését szolgáló átfogó cselekvési 
tervről 

nem jogalkotási A közlemény lépéseket határoz meg a kutatási és innovációs terv végrehajtásához. Kapcsolódik a 8. 
keretprogram elkészítéséhez is. 

A 7. keretprogram félidős felülvizsgálata nem jogalkotási A felülvizsgálat a 2011-ben javasolni tervezett 8. keretprogram elkészítésekor figyelembe veendő 
tanulságokat vonja le. 
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Általános érdekű szolgáltatások  
Közlemény az általános érdekű 
szolgáltatások minőségi keretéről 

nem jogalkotási A kezdeményezés a Lisszaboni Szerződéshez fűzött jegyzőkönyvre épül. 

Az általános érdekű szolgáltatásokról 
szóló 2005. évi csomag felülvizsgálata 
 

nem jogalkotási A keret szövegének érvényessége 2011 novemberében lejár. A felülvizsgálat célja a szabályoknak a 2010-
ben befejezendő értékelő jelentés fényében való módosítása. Az ilyen kezdeményezést a köz- és szociális 
szolgáltatásokra vonatkozó minőségi keretnek az elnök szakpolitikai iránymutatásaiban meghatározottak 
szerinti létrehozásának összefüggésében kell vizsgálni. 

Értékelő jelentés az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló 2005. évi 
csomagról 
 

nem jogalkotási A jelentést a következő hetekben indítandó nyilvános konzultáció alapján kell elkészíteni. Az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket a köz- és szociális szolgáltatásokra 
vonatkozó minőségi keret létrehozásának összefüggésében kell vizsgálni. 

Intelligens szabályozás 
Közlemény az intelligens szabályozásról nem jogalkotási A közlemény bemutatja a jelenlegi Bizottság intelligens szabályozással kapcsolatos prioritásait, lefedve a 

hatályos szabályozás egyszerűsítését és az adminisztratív terhek csökkentését szolgáló lépéseket; egy 
szisztematikusabb megközelítés kifejlesztését annak értékelésével kapcsolatban, hogy a szabályozás és a 
szakpolitikák mennyire érték el a céljaikat; valamint a hatásvizsgálatok felhasználását az új javaslatok 
minőségének biztosítása érdekében. 

Tanácsi határozat a szolidaritási 
klauzuláról (a főképviselővel/alelnökkel 
közösen benyújtandó javaslat) 

jogalkotási Az EUMSz. 222. cikke (3) bekezdésében szereplő rendelkezés végrehajtása, amely szerint a szolidaritási 
klauzulának az Unió általi végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat – a Bizottság és az Unió külügyi 
és biztonságpolitikai főképviselőjének együttes javaslata alapján – a Tanács határozatban állapítja meg. 

Adóügy és vámunió 
Közlemény a héa-ra vonatkozó 
jövőbeli stratégiáról 

 A közlemény célja, hogy azonosítsa azokat a lépéseket, melyek csökkenthetik az adminisztratív terheket, 
szembeszállhatnak a csalással, modernizálhatják és egyszerűsíthetik a jelenlegi rendszert. 

Közlemény az adózásról és fejlődésről: 
együttműködés a fejlődő országokkal a jó 
kormányzás adóügyek terén való 
előmozdítása kapcsán 

nem jogalkotási A közlemény támogatja a jó adóügyi kormányzás elvét és támogatja a fejlődő országokat az adókikerülés 
és egyéb káros adózási gyakorlatok elleni küzdelmükben. Javasolja az adózás és az államháztartás 
irányításának megerősítését is ezekben az országokban. 

Az energiaadó-irányelv felülvizsgálata jogalkotási Az Európa 2020 stratégia összefüggésében és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és a fenntarthatóbb 
és forráshatékonyabb gazdaság biztosításához való jelentős hozzájárulásként a felülvizsgált irányelv 
kiegészíti az európai kibocsátáskereskedelmi rendszert és az energiatermékek adóját hozzákapcsolja a 
termékek energiatartalmához és a szén-dioxid-kibocsátási szintjéhez. 

Az egyes szellemi tulajdonjogokat 
feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági 
intézkedésekről szóló rendelet 
felülvizsgálata 

jogalkotási A cél az eljárások egyszerűsítése és a szabályok tisztázása. 

Javaslat egy 2011-től alkalmazandó 
minimális általános héa-mértékről 

jogalkotási A jelenleg alkalmazandó minimális általános héa-mérték 2010. december 31-én lejár és a jelenlegi szint 
meghosszabbítására tesznek majd javaslatot. 

Javaslat az utalványok (és egyéb 
promóciós termékek) héa-ügyi 
kezeléséről 

jogalkotási A javaslat célja az utalványokra alkalmazandó jelenlegi héa-szabályok (adóalap) modernizációja. 

Zöld könyv egy új héa-stratégiáról nem jogalkotási Konzultációs dokumentum egy új héa-stratégiáról, amely biztosítja a változó gazdasági helyzethez való 
igazodást, és figyelembe veszi különösen az információs technológiák terén történt új fejleményeket (egy új 
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héa-stratégiáról szóló közlemény 2011 második felében történő elfogadására tekintettel). 
Közlemény egy „első az állampolgár” 
adópolitikai kezdeményezésről 
 

nem jogalkotási A közös piac újraindításának összefüggésében a cél az állampolgárokat érdeklő területek (ideértve a kettős 
adóztatást, nyugdíjat, másodlagos lakóhelyet, tőkenyereséget vagy jövedelemadót) azonosítása nem 
kötelező erejű („puha” joghoz tartozó) kezdeményezések kidolgozása céljából. 

Közlemény az öröklési adók 
koordinációjáról 
 

nem jogalkotási Az öröklés adóztatásának koordinációja az uniós tagállamok között a kettős adóztatásnak és az adóztatás 
kettős elmaradásának az elkerülése érdekében határon átnyúló helyzetekben. 

Jogalkotási javaslat egy egységes 
konszolidált társasági adóalapról 

jogalkotási A javaslat célja az adószabályok egyszerűsítése, a jogszabályok betartásából eredő költségek csökkentése 
és azoknak az adóakadályoknak az elhárítása, amelyek jelenleg akadályozzák a határon átnyúló 
tevékenységet folytató vállalatokat. 

A különböző tagállambeli társult 
vállalkozások közötti kamat- és 
jogdíjfizetések adózási rendszeréről 
szóló irányelv (átdolgozott változat) 
felülvizsgálata 

jogalkotási Az irányelv hatályának kiterjesztése a részvételi küszöb csökkentésével, a közvetett részesedés 
bevonásával és a mellékletek (vállalakozások típusai) aktualizálásával. 

Kereskedelem 
Rendeletjavaslat az általános 
preferenciarendszer (GSP) 2014. 
január 1. utáni alkalmazásáról 

jogalkotási Az új rendelet felülvizsgálja és finomítja a jelenlegi általános preferenciarendszert, hogy biztosítsa 
egyszerűségét és kiszámíthatóságát, miközben az maximálisan támogatja a fenntartható fejlődést és a 
leginkább rászoruló fejlődő országokat. 

Rendeletjavaslat a tagállamok és 
harmadik országok közti nemzetközi 
befektetési megállapodásokra vonatkozó 
átmeneti intézkedésekről 
 

jogalkotási A közvetlen külföldi befektetések tekintetében az EU-ra kizárólagos hatáskört ruházó Lisszaboni Szerződés 
hatályba lépése óta megkérdőjeleződhetett a tagállamok befektetésekkel kapcsolatos nemzetközi 
megállapodásainak és az azokban vállalt kötelezettségeknek az érvényessége. A cél a jogbiztonság 
megteremtése a tagállamok és harmadik országok között a befektetésekre vonatkozóan kötött nemzetközi 
megállapodások státuszát és érvényességét illetően, az ilyen megállapodások hatálya fenntartásának 
engedélyezésével és eljárási keret létrehozásával a tagállamok által a jövőben kötendő hasonló 
megállapodások tárgyalására és megkötésére vonatkozóan. 

Közlemény az EU befektetési politikájáról 
 

nem jogalkotási A cél azoknak a fő irányvonalaknak a kijelölése, amelyek mentén az EU befektetéspolitikája fejlődni fog. A 
közlemény része lenne egy olyan eszközkészlet/koncepciókészlet, amely a harmadik országokkal folytatott 
jövőbeli befektetési tárgyalásokra vonatkozó új tárgyalási irányelvek bemutatásának és vitájának alapjául 
szolgálhat. 

Rendeletjavaslat az általános 
preferenciarendszer érvényességének 
meghosszabbításáról (megújítási 
rendelet) 
 

jogalkotási A jelenlegi általános preferenciarendszer technikai meghosszabbítása, biztosítva a speciális alrendszerek, 
a GSP+ és az EBA („fegyver kivételével mindent”) folytonosságát is. A 732/2008/EK rendelet módosításáról 
szóló javasolt rendelet csak azokra a technikai változásokra vonatkozik, amelyek szükségesek a jelenlegi 
általános preferenciarendszer 2013. december 31-ig való meghosszabbításához. A javaslat nem vizsgálja 
felül a jelenlegi kedvezményezettek GSP támogathatóságát. 

Rendeletjavaslat a kereskedelempolitika 
terén való döntéshozatal módosításáról a 
Lisszaboni Szerződés hatályba lépése 
fényében 

jogalkotási A kereskedelmi „omnibus” rendelet bizonyos konkrét döntéshozatali eljárásokkal foglalkozik a 
kereskedelempolitika terén, amely korábban mentesült a bizottsági eljárás alól. 

Hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (tanácsi határozatok a 
megállapodás megkötésének és 
aláírásának engedélyezéséről) 

jogalkotási Ez a lépés a megállapodás aláírását engedélyező határozati javaslatból és a megállapodás megkötésére 
vonatkozó határozati javaslatból állna. A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásra vonatkozó 
tárgyalások célja olyan nemzetközi keret biztosítása, amely úgy javítja a szellemi tulajdonjogokra 
vonatkozó jogszabályok végrehajtását, hogy fejleszti a szellemi tulajdonjogok nagyszabású – gyakran 
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bűnszervezetek által elkövetett – megsértése elleni fellépésre vonatkozó nemzetközi normákat. 
Jelentés a kereskedelmi és beruházási 
korlátokról 

nem jogalkotási A cél a piaci hozzáférés javítására és az uniós vállalkozások szabályozási környezetének javítására 
szolgáló módszerek azonosítása. 

Közlekedés 
A fenntartható közlekedésről szóló 
csomag: a TEN-T iránymutatások 
felülvizsgálata 

jogalkotási / nem 
jogalkotási 

A jelenlegi TEN-T iránymutatásokat felülvizsgáló jogalkotási javaslatnak egy olyan törzshálózatra kell 
összpontosítania, amely a TEN-T szakpolitika kulcsfontosságú célkitűzéseihez való legnagyobb mértékű 
hozzájárulást kínálja. A javaslatot a TEN-T kiemelt projektek és a TEN-T szakpolitika terén elért haladást 
tárgyaló jelentés kíséri. 

A fenntartható közlekedésről szóló 
csomag: stratégiai közlekedéstechno-
lógiai terv 

nem jogalkotási A stratégiai közlekedéstechnológiai terv stratégiai keretet biztosít a kutatáshoz és a technikák fejlesztéshez 
és alkalmazásához, a szakpolitikai szükségletek és a 2050-re megvalósítandó integrált, hatékony és 
környezetbarát közlekedési rendszer elképzelése alapján. 

Biztonsági csomag: közlemény „Az 
Európai közúti közlekedésbiztonsági 
térség felé: stratégiai iránymutatások a 
közúti közlekedésbiztonság érdekében 
2020-ig” címmel 

nem jogalkotási A stratégiai iránymutatások a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos lépéseket integrált módon 
(járművezetők viselkedése, a járművek és az infrastruktúra biztonsága) és számos szakpolitikai területet 
érintve (közlekedés, közegészségügy, kutatás, új technológiák, a közlekedésbiztonság külső dimenziói) 
írják le. 

A repülőtéri biztonsági átvilágító 
berendezésekről szóló jelentés 
 

nem jogalkotási A jelentés értékeli a biztonsági átvilágító berendezések vonatkozásait a hatékonyságuk tekintetében, de 
egyben az egészségügyi kockázatok, az alapvető jogok és a magánélet megsértése tekintetében is. 

Közlemény az utasok jogairól nem jogalkotási A közlemény felméri az utasok jogainak helyzetét minden közlekedési módra vonatkozóan, beépítve a 
nyilvános konzultációk eredményeit, értékeli, hogy a jelenlegi uniós szabályok alkalmazása biztosítja-e az 
utasok jogainak megfelelő védelmét és azonosítja a jövőbeli fellépés lehetséges területeit. 

Belső piaci csomag: az első vasúti 
csomag átdolgozása 

jogalkotási Az átdolgozás a pontosítás és/vagy a végrehajtásra vonatkozó iránymutatás javítása érdekében tisztázza 
az első vasúti csomag jelenlegi rendelkezéseit. 

Repülőterekre vonatkozó csomag: 
közlemény a repülőterekkel kapcsolatos 
szakpolitikáról, jogalkotási javaslatokkal 
kísérve 

jogalkotási / nem 
jogalkotási 

A közlemény a repülőterekkel kapcsolatos szakpolitika aktuális helyzetét tárgyalja, felméri a kapacitásra 
vonatkozó cselekvési terv végrehajtása terén elért haladást és foglalkozik a résidőről szóló rendelet és a 
földi kiszolgálásról szóló irányelv felülvizsgálatának szükségességével. 

E-mobilitási csomag jogalkotási / nem 
jogalkotási 

A jogalkotási intézkedések e csomagja bevezeti az új technológiák alkalmazását számos közlekedési mód 
tekintetében, támogatva egy hatékony és fenntartható közlekedési rendszert. Az intézkedések foglalkoznak 
az integrált vasúti jegyekkel, a digitális menetíró készülékkel, elektronikus útdíjszedéssel, integrált 
tengerészeti adatokkal stb. 

Tengeri szociális menetrendről szóló 
csomag 

jogalkotási / nem 
jogalkotási 

Az „emberi elem” különböző vetületeit tárgyalja a tengeri szállítás terén, különösen a tengerészek képzését 
és képesítését illetően (közlemény a tengeri szállítás szociális menetrendjéről, irányelvjavaslat az ILO-
egyezmény alkalmazásának ellenőrzéséről, javaslat a tengerészek képzéséről szóló 2008/106/EK irányelv 
felülvizsgálatáról). 

Közlemény a közúti áruszállítási piacról nem jogalkotási A belső piac működésének felülvizsgálata a közúti áruszállítás terén, ideértve a közúti kabotázst. 
Közlemény a vasúti piachoz való 
hozzáférésről 

nem jogalkotási A vasúti piac szervezetének felülvizsgálata, ideértve a belföldi személyszállítási piacot. 
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III. melléklet: Egyszerűsítési kezdeményezések felsorolása∗ 

 

Cím Az egyszerűsítési 
intézkedés típusa 

Hatály és célkitűzések Év 

A visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági 
termékek kivitelének fizikai vizsgálatokkal történő ellenőrzéséről szóló 
1276/2008/EK bizottsági rendelet és a mezőgazdasági termékek után 
járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 612/2009/EK rendelet módosítása 

felülvizsgálat Ezeknek az ellenőrzéseknek az elvégzésekor a hatóságok 
kézzel írnak megjegyzéseket a vámokmányokra. Ezek 
megértése és olvasása nehézkes. A digitális kódok útján 
közölt szabványos információk megoldást jelentenek. Egy 
melléklet vált fel ötöt. 

2010 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 
módosításából és a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, 
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
73/2009/EK tanácsi rendelet módosításából álló egyszerűsítési csomag 

felülvizsgálat A cél: csökkenteni a feltételesség ellenőrzésének 
adminisztratív terheit: a területi nyilvántartások 
egyszerűsítése; a vidékfejlesztésről szóló tagállami 
jelentések számának csökkentése; bizonyos intézkedések 
vonatkozásában fizetési határidő bevezetése; a 
rendeleteknek az EUMSz. szerinti átruházott és 
végrehajtási hatáskörökhöz való igazítása. 

2010 

Európai parlamenti és tanácsi rendelet a marhahúsra vonatkozó 
önkéntes címkézési rendszer jóváhagyási eljárásának hatályon kívül 
helyezéséről 

felülvizsgálat/hatályon 
kívül helyezés 

A cél a marhahúsra önkéntesen használt címkék 
jóváhagyása kapcsán felmerülő adminisztratív teher 
csökkentése. Ez az 1760/2000 rendelet módosítását teszi 
szükségessé. 

2010 

Bizottsági rendelet a Közösségen belül a legrászorulóbb személyek 
részére történő élelmiszerosztásra vonatkozó (új) szabályok 
megállapításáról 

felülvizsgálat A cél egyértelműbb, egyszerűbb és hatékonyabb 
végrehajtási szabályok megállapítása a Közösségen belül a 
legrászorulóbb személyek részére történő élelmiszerosztás-
ra vonatkozóan. 

2010 

Közösségi kezdeményezés a foglalkozási eredetű izom- és 
csontrendszeri rendellenességekről 

átdolgozás A kezdeményezés célja, hogy egyetlen jogi eszközbe 
integrálja a munkavállalók egészségének és biztonságának 
foglalkozási eredetű izom- és csontrendszeri 
rendellenességekkel kapcsolatos védelmére vonatkozó 
rendelkezéseket. 

2011 

Az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK 
tanácsi irányelv 
 

felülvizsgálat A cél az 1435/2003/EK rendelet (az európai szövetkezet 
statútumáról) teljes értékelő jelentésének 2011. évi 
elkészülte után megvizsgálni a tájékoztatásra és a 
munkavállalókkal folytatott konzultációra vonatkozó 

2011/12 

                                                 
∗  Sok elem az adminisztratív teher csökkentését célozza. 
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és az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói 
részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló, 2001. október 8-i 
2001/86/EK tanácsi irányelv felülvizsgálata 

rendelkezések lehetséges egyszerűsítését. 

Rendeletjavaslat a radioaktív anyagokat szállítók regisztrációjának 
közösségi rendszere létrehozásáról 

átdolgozás A közösségi szabályozási keret kodifikációja és 
egyszerűsítése a radioaktív anyagok biztonságosabb, 
kevesebb veszélyt hordozó és átláthatóbb szállítása 
érdekében. 

2010 

A sugárzásvédelem terén az alapvető biztonsági előírásokra vonatkozó 
jogszabályok átdolgozása 

  A cél 10 aktus egyetlen irányelvbe való átdolgozása az 
ionizáló sugárzásból eredő veszélyek elleni védelem 
alapvető biztonsági előírásainak megállapításával, valamint 
a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság ajánlásaihoz való 
felzárkózás. 

2011 

A radiológiai következményekről szóló ajánlás felülvizsgálata felülvizsgálat A cél az ajánlás egyértelműsítése, egyszerűsítése és 
tökéletesítése a 37. cikk alkalmazásával, amely szerint a 
Bizottság véleményt nyilvánít azon tervek végrehajtásáról, 
amelyek a szomszédos tagállamokban esetleg radiológiai 
következménnyel járó radioaktív szennyezés kibocsátásával 
járnak. 

2010 

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az L kategóriás 
gépjárművek, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek 
és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról 

hatályon kívül helyezés  A cél az ágazati, uniós és nemzeti jogalkotók, valamint a 
típus-jóváhagyási hatóságok adminisztratív terheinek 
csökkentése. 

2010 

Rendelet a mezőgazdasági és erdészeti járművek típusjóváhagyásáról 
(24 irányelv hatályon kívül helyezése) 

hatályon kívül helyezés  A javaslat 24 irányelvet helyez hatályon kívül és egyetlen 
rendelettel váltja fel őket. 

2010 

A mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 
80/720/EGK, 86/298/EGK, 86/415/EGK és 87/402/EGK tanácsi 
irányelvnek, valamint a 2000/25/EK és a 2003/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
céljából történő módosításáról szóló bizottsági irányelv 

felülvizsgálat A javaslat a mezőgazdasági traktorokról szóló 6 irányelvet 
módosít a műszaki követelmények egyértelműsítése és 
javítása céljából. 

2010 

A kedvtelési célú vízi járművekhez kapcsolódó 94/25/EK irányelv   A cél a kedvtelési célú vízi járművek zaj- és kipufogógáz-
kibocsátásának javítása és az emberi egészség és a 
környezet hatékonyabb védelme, a különböző joghatóságok 
eltérő kibocsátási normáiból eredő megfelelési költségek 
korlátozása mellett. Az irányelvet hozzáigazítják az új 
jogalkotási kerethez (768/2008/EK határozat). 

2010 

A nem közúti mozgó gépek gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 97/68/EK irányelv 

  A javaslat egyszerűsíti a nem közúti mozgó gépek 
forgalmazására vonatkozó szabályokat, ideértve a 
típusjóváhagyást, és hozzáigazítja a szabályokat az új 
jogalkotási kerethez (768/2008/EK határozat). 

2010 

A kültéren használt berendezések zajkibocsátásáról szóló 2000/14/EK 
irányelv 

  A javaslat egyszerűsíti az irányelv működését, felülvizsgálja 
a megfelelőségértékelési eljárásait és javítja a 
piacfelügyeletet. Az irányelvet hozzáigazítják az új 
jogalkotási kerethez (768/2008/EK határozat). 

2010 

A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló   A felülvizsgálat célja, hogy modernebb elektronikus 2010 
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1999/5/EK irányelv módszerekkel váltson fel sok nem praktikus és nem 
hatékony adminisztratív rendelkezést, és hogy a 
végrehajtásra és a nemzeti közigazgatási szervek jobb 
eszközeire összpontosítson. 

Műtrágyák – a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK rendeletet az I. és IV. 
mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából 
módosító bizottsági rendelettervezet 

 felülvizsgálat A cél a rendelet IV. mellékletének módosítása annak 
biztosítása érdekében, hogy a CEN szabványait 
referenciaként lehessen használni a hivatalos 
ellenőrzésekhez. 

2011 

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK irányelve (2003. 
december 16.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv 
módosításáról 

  Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében 
egyszerűsítik a rendelkezéseket, különösen a jelentési 
kötelezettségeket illetően. 

2010 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi 
irányelv 

  Egy kockázatalapú kezelési megközelítés segít a 
vízkészletek kezelésében, és csökkenti az ellenőrzési és 
jelentési terheket. 

2010 

Jogalkotási javaslat a hulladékra vonatkozó közösségi vívmányok 
koherenciájáról/egyszerűsítéséről (a hulladékra vonatkozó termék-
specifikus jogszabályok hozzáigazítása a hulladékokról szóló 
keretirányelvhez; ide tartoznak az elhasználódott járművekről, az 
elemekről és a csomagolásról szóló irányelvek is) 

 felülvizsgálat A cél az újrafeldolgozásról szóló uniós irányelvek teljes körű 
ellenőrzésének végrehajtása a következő Bizottság hivatali 
ideje alatt. 

2012 

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közúti 
árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. május 
25-i 1172/98/EK tanácsi rendelet módosításáról 

felülvizsgálat A javaslat célja Málta mentesítése a 1172/98 tanácsi 
rendelet szerinti jelentési kötelezettségek alól. 

2011 

A hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK rendelet felülvizsgálat A felülvizsgálat célja a rendelet egyszerűsítése és 
hozzáigazítása a hulladékra vonatkozó közösségi 
jogszabályok szerinti egyéb jelentési kötelezettségekhez. 

2010 

A gyümölcsfafajokról szóló 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 

  A javaslat célja a gyümölcsös felmérésében kért változók 
számának csökkentése, a jelentéstétel alóli mentesülést 
lehetővé tévő nemzeti szintű küszöbök megállapítása, 
valamint a felmérések helyett az adminisztratív adatok és 
egyéb források használatának fokozása. 

2010 

Az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről szóló, 
1995. november 23-i 95/57/EK tanácsi irányelv 

felülvizsgálat A javaslat a jelentési kötelezettségek csökkentése 
érdekében megváltoztatja az irányelv hatályát. A tagállamok 
számára lehetővé teszik, hogy felmérések helyett becslési 
technikákat alkalmazzanak a statisztikák összeállításához. 

2010 

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet 
módosításáról 

felülvizsgálat A javaslat megszüntet néhány olyan lépést, amelyet a 
polgároknak meg kell tenniük egy bírósági határozat külföldi 
elismerése és végrehajtása érdekében. 

2011 

Javaslat az adatvédelemre vonatkozó uniós jogi eszközök módosításáról felülvizsgálat A személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogi keretet 
a Lisszaboni Szerződéshez igazítják, valamint egyszerűsítik 
és a műszaki fejlődéshez igazítják. 

2010 
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A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex módosítása 
 

felülvizsgálat A cél a kódexnek a regisztráltutas-programról szóló és az 
határregisztrációs rendszerről szóló rendelethez való 
igazítása, a határellenőrzések bizonyos vetületeinek 
megkönnyítése és harmonizációja, valamint a kódex 
elfogadása óta azonosított gyenge pontok kezelése. 

2011 

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Balti-tenger, a 
Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések 
révén történő védelméről szóló 2187/2005/EK rendelet módosításáról 

felülvizsgálat A módosításra a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésére 
tekintettel, valamint a jelenleg a balti-tengeri halászati 
lehetőségekről szóló rendeletben szereplő, a technikai 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezések áthelyezése 
érdekében van szükség. 

2010 

A közös halászati politika vizsgálatát, nyomon követését, ellenőrzését, 
felügyeletét és a szabályainak végrehajtását biztosító közösségi rendszer 
létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására 
vonatkozó szabályok megállapításáról és a Közösségi Halászati 
Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK 
tanácsi rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelet 

felülvizsgálat A cél az eljárások modernizációja és a jobb végrehajtás 
megkönnyítése az ágazat és a közigazgatás terheinek 
csökkentésével, valamint a jelentési kötelezettségek 
csökkentése érdekében az információs technológiai 
eszközök használatának növelésével. 

2010 

A közös halászati politika reformjára vonatkozó javaslatok felülvizsgálat A reformnak részét képezi egy a közös halászati politikára – 
ideértve az akvakultúrát – vonatkozó új alaprendelet, egy új 
rendelet a közös piacszervezésről; valamint pénzügyi 
javaslatok. Ahol csak lehetséges, egyszerűsíti a 
szabályozási környezetet. 

2011 

Irányelvjavaslat a 4. és 7. tanácsi irányelv teljes felülvizsgálatáról, amely 
új irányelvjavaslato(ka)t eredményez 

felülvizsgálat A 4. és 7. számviteli irányelv teljes felülvizsgálata a kkv-k 
speciális érdekeinek figyelembevétele érdekében. 

2011 

Az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 
2157/2001/EK TANÁCSI RENDELET 

 Az európai részvénytársaság (SE) felállítására és 
székhelyének változtatására vonatkozó szabályok 
lehetséges egyszerűsítése. 

2012 

A hajók és kikötőlétesítmények védelméről szóló 725/2004/EK rendelet 
átdolgozása és a kikötővédelem fokozásáról szóló irányelv hatályon kívül 
helyezése 

átdolgozás A jelenlegi rendelkezések egyértelműsítése és javítása a 
releváns jogi szabályozás tagállami végrehajtásának 
értékelését követően. 

2012 

E-mobilitási csomag: a közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről (tachográf) szóló 3821/85/EK rendelet átdolgozása 

átdolgozás Korszerűsíti a jogalkotási keretet a hivatásos 
gépjárművezetők által használt digitális menetíró készülék 
biztonságának és működésének javítása érdekében. 
Csökkenti a vállalkozások adminisztratív terheit, miközben a 
közúti közlekedés szereplői közti tisztességes verseny 
érdekében megbízhatóbbá teszi az ellenőrzéseket. 

2011 

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tengerészeti 
felszerelésekről 

átdolgozás A felülvizsgálat célja a jogbiztonság javítása és így az 
irányelv hatékonyságának fokozása. Fokozottabban 
használja majd az európai szabványokat. 

2010 

Belső piaci csomag: az első vasúti csomag átdolgozása: a vasúti 
közlekedési piachoz való hozzáférés jogi keretének egyszerűsítése és 
modernizációja 

átdolgozás Három irányelv egybeolvasztása és a szerkezetük 
átalakítása, megszüntetve a kereszthivatkozásokat, 
egyértelműsítve az első vasúti csomag rendelkezéseit és 
javítva a végrehajtás pontosságát és/vagy a végrehajtásra 
vonatkozó iránymutatásokat. 

2010 
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Jogalkotási javaslat a közösségi tengeri hajóforgalom nyomon 
követéséről szóló irányelv átdolgozásáról 

átdolgozás Az integráció és a közelmúltbeli technikai fejlemények 
kapcsán történő korszerűsítés érdekében. A cél egy 
integrált tengerhajózási felügyeleti rendszer. 

2012 

A Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra 
vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek 
összehangolásáról szóló 96/50/EK tanácsi irányelv 

  A cél a jogi egyértelműség javítása, a Rajnához való 
hozzáférés megkönnyítése a hajóvezetők számára és a 
megfelelőbb biztonsági normák védelme minden belföldi vízi 
úton. 

2010 

A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös 
segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok 
helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a 
Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló 766/2008/EK rendelet átdolgozása 
 

átdolgozás A 766/2008 rendelet és az információs technológia vámügyi 
alkalmazásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/917/IB 
tanácsi határozat részben ugyanezekkel a kérdésekkel 
foglalkoznak. A cél az EUMSz. rendelkezései (33. és 325. 
cikk) alapján az, hogy ezek helyett egyetlen eszköz legyen.
Hatás: különösen a joghoz való jobb hozzáférés. 
 

2011 

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: a 
kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítése 

felülvizsgálat A cél az egyszerűsítési változatok bemutatásával 
intézményközi vita indítása konkrét, akár a jelenlegi jogi 
keret szerinti, akár jogalkotási javaslatok formáját öltő 
lépések céljából. 

2010 

Új javaslatok az orvostechnikai eszközökről szóló jelenlegi irányelvek 
(90/385, 93/42, 98/79) átdolgozásáról átdolgozás A cél a szabályok egyszerűsítése és megerősítése a magas 

szintű egészségvédelem és ugyanakkor a belső piac 
zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében. 

2011 

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
műanyagokról szóló irányelv és cikkek egyetlen bizottsági rendeletbe 
való átdolgozása 

átdolgozás Az egyetlen rendeletbe való átdolgozás célja az új 
adalékanyagok és monomerek engedélyezésének 
felgyorsítása és a kioldódás vizsgálatára vonatkozó 
szabályok egyszerűsítése. 

2010 

Bizottsági irányelvek a vetőmagok forgalmazásáról szóló irányelvek 
bizonyos rendelkezéseinek a belső piac egységesítésére tekintettel 
történő, a növényi genetikai erőforrások (vetőmagkeverékek) megőrzését 
figyelembe vevő módosításáról 
- a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EK 
tanácsi irányelv 
- a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EK tanácsi irányelv 
- a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló 2002/53/EK 
tanácsi irányelv  
- a répavetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanácsi irányelv
- a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv
- a vetőburgonya forgalmazásáról szóló 2002/56/EK tanácsi irányelv
- az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 
2002/57/EK tanácsi irányelv 
- a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 68/193/EK 
tanácsi irányelv 
- a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról szóló 
1998/56/EK tanácsi irányelv 

  A cél az erre a területre vonatkozó közösségi vívmányok 
egészének értékelése alapján az egyszerűsítés és az 
adminisztrációs terhek csökkentése. 

2010 
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- a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok 
forgalmazásáról szóló 92/33/EK tanácsi irányelv
- a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a 
gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról 
szóló 92/34/EK tanácsi irányelv 
- az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 1999/105/EK 
tanácsi irányelv 
A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 2009/39/EK irányelv 
felülvizsgálatáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendelet 
(átdolgozás) 
 

átdolgozás A cél a szabályok egyszerűsítése és az adminisztrációs 
terhek csökkentése, egyéb horizontális és vertikális 
jogszabályok – mint az igényekre, étrend-kiegészítőkre és 
dúsításra vonatkozók – figyelembevételével.  

2010 

Közlemény a héa-ra vonatkozó jövőbeli stratégiáról felülvizsgálat/vizsgálat A cél az adminisztrációs teher csökkentése, a csalás elleni 
küzdelem és a jelenlegi rendszer korszerűsítése és 
egyszerűsítése a zöld könyvvel kapcsolatos konzultáció 
eredményeire építve. 

2011 

Javaslat: a Tanács irányelve a 77/388/EGK irányelvnek a hatóságok héa-
eljárása és bizonyos közhasznú tevékenységekre vonatkozó 
mentességek tekintetében való módosításáról 

felülvizsgálat A cél harmonizáltabb és semleges héa-rendszerek 
biztosítása, különösen a fogalommeghatározások 
egyértelműsítésével. 

2011/12 
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IV. melléklet: függőben lévő javaslatok visszavonása 

 

 

COM/SEC – intézményközi 
hivatkozás 

Cím  Indokolás 

COM(1980)298 JAVASLAT: A TANÁCS RENDELETE (EGK) A JUHHÚS 1980/81. 
GAZDASÁGI ÉVRE VONATKOZÓ ALAPÁRÁNAK, INTERVENCIÓS 
ÁRÁNAK ÉS REFERENCIAÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

elavult 

COM(2007)712 
2007/0246/ACC 

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Ausztrália 
közötti, a borkereskedelemről szóló megállapodás megkötéséről 

Elavult. A határozatot a Tanács a COM (2008) 653 javaslat 
alapján 2009/49. számú határozatként fogadta el. 

COM(2007)239 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok által az Európai 
Fejlesztési Alapba fizetendő pénzügyi hozzájárulások megállapításáról 
(2007. évi 1. részlet) 

A Bizottság 2007. június 13-i COM (2007) 321 javaslata 
alapján 2007. június 28-án elfogadott tanácsi határozat 
eredményeképp elavult. 

COM(1979)345 JAVASLAT: A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS 
ACÉLKÖZÖSSÉG (ESZAK) RÉSZÉRE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK 
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL NYÚJTANDÓ RENDKÍVÜLI 
PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL 

elavult 

COM(1998)96 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Éghajlat-
változási Keretegyezménye jegyzőkönyvének az Európai Közösség általi 
aláírásáról 

Elavult. A kérdésben 1998. június 16-án fogadtak el tanácsi 
következtetéseket. 

COM(2006)602 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség által az Egyesült 
Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói 
Jegyzőkönyv módosítására irányuló javaslattal kapcsolatban képviselendő 
álláspont megállapításáról 

Elavult. A javaslat a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek 
2006. novemberi találkozójához (COP/MOP2) kapcsolódik. 

COM(1980)863/2 JAVASLAT: A TANÁCS EGK RENDELETE AZ 1980. NOVEMBERI 
OLASZORSZÁGI FÖLDRENGÉS ÁLTAL SÚJTOTT TERÜLETEK 
HELYREÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL A KÖZÖSSÉG KIVÉTELES 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSAKÉNT NYÚJTOTT BIZONYOS HITELEK 
KAMATÁNAK JÓVÁÍRÁSÁRÓL 

elavult 

SEC(2002)1110 Ajánlás: A TANÁCS AJÁNLÁSA PORTUGÁLIA SZÁMÁRA a túlzott 
költségvetési hiány megszüntetésére vonatkozóan – a Szerződés 104. cikke 
(7) bekezdésének alkalmazása 

elavult 

SEC(2002)1118 Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a portugáliai hiányról – az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés 104. cikke (6) bekezdésének alkalmazása 

elavult 

SEC(2002)1246/1 Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a túlzott költségvetési hiány 
keletkezésének megakadályozása végett Franciaországhoz intézett korai 
előrejelzésről 

elavult 

SEC(2002)1246/2 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a túlzott költségvetési hiány elavult 
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keletkezésének megakadályozása végett Franciaországhoz intézett korai 
előrejelzésre tett ajánlás közzétételéről 

SEC(2005)994 Ajánlás: A TANÁCS AJÁNLÁSA PORTUGÁLIA SZÁMÁRA a túlzott 
költségvetési hiány megszüntetésére 

elavult 

COM(2002)615 
2002/0262/ACC 

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a Közösség álláspontjáról egy közös 
tanácsadó bizottság létrehozásával kapcsolatban, amiről az Európai 
Közösségek és Litvánia közötti Európa-megállapodással létrehozott társulási 
tanácsnak kell határoznia 

elavult 

COM(1986)14 JAVASLAT: A TANÁCS RENDELETE (EGK) AZ EURÓPAI ALAPÍTVÁNY 
AZ ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSÁÉRT LÉTREHOZÁSÁ-
RÓL SZÓLÓ 1365/75/EGK RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

elavult 

COM(2001)344 
2001/0137/COD 

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK 
rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 
574/72/EGK tanácsi rendelet európai parlamenti asszisztensek érdekében 
történő módosításáról 

Elavult. Rendelet vonatkozik rá (883/2004). 
 

SEC(1993)1465 TANÁCSI HATÁROZATTERVEZET A BIZOTTSÁG ÁLTAL A NUKLEÁRIS 
BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYRŐL 
FOLYTATANDÓ TÁRGYALÁSOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK 
ELFOGADÁSÁRÓL 

Elavult. Az Euratom egy 1998. december 7-i tanácsi 
határozat alapján csatlakozott a nukleáris biztonságról szóló 
egyezményhez. 

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

Javaslat: A TANÁCS (Euratom) IRÁNYELVE a nukleáris létesítmények 
biztonságával kapcsolatos alapvető kötelességek és általános elvek 
megfogalmazásáról 

Elavult, mivel 2009. június 18-án elfogadták „a nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszer létrehozásáról szóló 
(Euratom) irányelvet”. 

   
COM(2004)716 
2004/0249/CNS 

Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a radioaktív hulladékok és kiégett 
fűtőelemek szállítmányainak felügyeletéről és ellenőrzéséről 

Elavult. A Tanács a COM/2005/673 alapján elfogadott egy 
javaslatot. 

COM(2006)179 INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS tervezete az Európai Atomenergia-
közösség és annak tagállamai által szerződő félként aláírt nemzetközi 
egyezmények keretében történő intézményközi együttműködésről 

elavult 

COM(2007)748 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség által az 
Energiaközösség Miniszteri Tanácsának ülésén (Belgrád, 2007. december 
18.) képviselendő álláspont kialakításáról  

elavult 

COM(1979)179 AJÁNLÁS: A TANÁCS HATÁROZATA A BIZOTTSÁG VÁNDORLÓ, VADON 
ÉLŐ ÁLLATFAJOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY TÁRGYALÁSAIN 
VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL 

elavult 

COM(1985)281 AJÁNLÁS: A TANÁCS HATÁROZATA A TENGERI KÖRNYEZET 
SZÁRAZFÖLDI EREDETŰ SZENNYEZÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRŐL 
SZÓLÓ EGYEZMÉNY SZERINTI PROGRAMOK ÉS INTÉZKEDÉSEK 
ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRGYALÁSOKON A BIZOTTSÁG 
KÖZÖSSÉG NEVÉBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL 

elavult 

COM(1986)362/3 AJÁNLÁS: A TANÁCS HATÁROZATA AZ OECD ÉS AZ UNEP elavult 
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1986/1019/CNS KERETÉBEN A VEGYI ANYAGOK KERESKEDELMÉRE VONATKOZÓ 
ÉRTESÍTÉSI ÉS KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS 
TÁRGYALÁSOKON A BIZOTTSÁG KÖZÖSSÉG NEVÉBEN VALÓ 
RÉSZVÉTELÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL 

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

TANÁCSI RENDELETTERVEZET AZ EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÜGYNÖKSÉG KIFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

Elavult. A Tanács 1995. november 9-én következtetéseket 
fogadott el a kérdésről. 

COM(1998)344 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló ENSZ-EGB egyezmény Európai Közösség általi aláírásáról 

Elavult. A Tanács 1998. június 17-én következtetéseket 
fogadott el a kérdésről. 

COM(2007)367 
2007/0126/COD 

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 
nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt 
közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 
87/372/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

Elavult. A Bizottság módosított javaslatot nyújtott be 
COM(2008)762 számon, melyet a jogalkotó mint a 
87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 
2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
fogadott el.  

COM(2006)255 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Bolgár 
Köztársaság kormánya között létrejött, Bulgáriának a Kábítószerek és a 
Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő 
részvételéről szóló megállapodás megkötéséről 

elavult 

COM(2006)256 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Románia 
között létrejött, Romániának a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség 
Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló 
megállapodás megkötéséről 

elavult 

COM (2006)752/3 Javaslatok: A Tanács határozatai az Európai Unió, az Európai Közösség, a 
Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 
Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a 
Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni 
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló 
társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló 
jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről 

Az EUMSz. hatályba lépését követően elavult; összeolvadt a 
következővel: COM (2006)752/4 

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

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről 

A Bizottság 2011-ben új javaslatot tervez benyújtani. 

COM(2007)306 
2007/0104/CNS 

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a Schengeni Információs Rendszer 
(SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, 
működtetéséről és irányításáról 

E javaslat (és a következő) célja az ezekre a 
tevékenységekre vonatkozó új szerződés konkrét 
jogalapjának megteremtése volt. Mivel a pályázat már 
lezárult, a két javaslat elavult.  

COM(2007)311 
2007/0108/CNS 

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a Schengeni Információs Rendszer (SIS) 
környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, 
működtetéséről és irányításáról 

E javaslat (és az előző) célja az ezekre a tevékenységekre 
vonatkozó új szerződés konkrét jogalapjának megteremtése 
volt. Mivel a pályázat már lezárult, a két javaslat elavult. 

COM(1980)722 
1980/1031/CNS 

AJÁNLÁS: A TANÁCS RENDELETE (EGK) A KÖZÖSSÉGI HALÁSZATI 
ÖVEZETBEN MEGJELENŐ BIZONYOS HALÁLLOMÁNYOK 
VONATKOZÁSÁBAN A TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉG 1981. ÉVRE 
TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL, ÉS A FOGÁSOKNAK A KÖZÖSSÉG 

elavult 
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RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ RÉSZESEDÉSSEL VALÓ EGYESÍTÉSÉNEK 
FELTÉTELEIRŐL 

COM(2007)595 
2007/0222/APP 

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a Bizottságnak az Európai Közösség és 
harmadik országok között létrejött halászati partnerségi megállapodások 
jegyzőkönyveire vonatkozó módosítások jóváhagyására történő 
felhatalmazásáról 

A halászati partnerségi megállapodások elfogadásának 
Lisszaboni Szerződés szerinti új jogalkotási eljárásai miatt 
elavult. 

COM(2007)782 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Mauritániai 
Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban 
meghatározott halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 
megállapításáról szóló jegyzőkönyv felmondásáról 

Elavult. 2008. július 15-én elfogadták a 704/2008/EK tanácsi 
rendeletet. 

COM(2008)324 
2008/0112 CNS 

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a halászati erőforrások technikai 
intézkedések révén történő megóvásáról 

Elavult. 2009. november 27-én elfogadták a 1288/2009/EK 
rendeletet, amely átmeneti technikai intézkedéseket 
állapított meg 2010. január 1-től 2011. június 30-ig. 

COM(1975)490 
1975/1012/CNS 

JAVASLAT: A TANÁCS RENDELETE (EGK) A TAGÁLLAMOK KÖZTI 
VASÚTI, KÖZÚTI ÉS BELFÖLDI VÍZI UTAKON TÖRTÉNŐ 
ÁRUFUVAROZÁS PIACAINAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ 
RENDSZERRŐL 

elavult 

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

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Bolgár 
Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött 
megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról 

elavult  

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

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Románia 
között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás 
megkötéséről 

elavult  

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

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 
szállítási lánc védelmének fokozásáról 

Elavult. A Közösségi Vámkódex (Modernizált Vámkódex) 
létrehozásáról szóló 450/2008 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet lefedi a javaslat céljait. 

COM(2005)468 
2005/0198/APP  

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a Svájci Államszövetségnek a kibővített 
Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentéséhez 
történő hozzájárulásról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Szövetségi 
Tanács között létrejött egyetértési megállapodás Európai Közösség nevében 
történő megkötésének engedélyezéséről, valamint egyes tagállamok 
számára a megállapodás végrehajtásáról szóló egyéni megállapodások 
Svájci Államszövetséggel történő megkötésének engedélyezéséről 

Elavult. A javaslat helyét a 2006. február 27-én aláírt, az 
Európai Unió és a Svájci Államszövetség között létrejött 
egyetértési megállapodás vette át. 

COM(1998)339 Javaslat: a TANÁCS HATÁROZATA a BT-endotoxin gén által inszekticid 
tulajdonságot és a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szemben fokozott 
ellenálló képességet biztosító kombinált módosítással géntechnológiával 
módosított kukorica (Zea mays L.) ausztriai értékesítésének ideiglenes 
tilalmáról 

Elavult 
 

COM(1998)340 Javaslat: a TANÁCS HATÁROZATA a BT-endotoxin gén által inszekticid 
tulajdonságot és a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szemben fokozott 
ellenálló képességet biztosító kombinált módosítással géntechnológiával 
módosított kukorica (Zea mays L.) luxemburgi használatának és 
értékesítésének ideiglenes tilalmáról 

Elavult 
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COM(2003)537 
2003/0208/COD 

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió stabilizációs és társulási 
folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre 
vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (kodifikált 
változat)  

Elavult. Kodifikáció elfogadva – 2009. november 31-i 
1215/2009/EK tanácsi rendelet – COM (2008) 889 

COM(2004)232 
2004/0074/COD 

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a vasúti 
vállalkozások engedélyezéséről (kodifikált változat) 

Elavult. Egy előkészítés alatt álló új, átdolgozott javaslat 
váltja majd fel. 

COM(2006)286 
2006/0100/COD 

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő 
felhasználásáról 

Elavult. Kodifikáció elfogadva – 2009. május 6-i 2009/41/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv. 

COM(2006)497 
2006/0164/COD 

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 
Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges 
fogási statisztikájának benyújtásáról (kodifikált változat) 

Elavult. Kodifikáció elfogadva – 2009. március 11-i 
217/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – COM 
(2007) 762 

COM(2007)3442007/0119/COD Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 
gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláiról és feliratairól, 
valamint elhelyezésükről és rögzítési módjukról (kodifikált változat) 

Elavult. A 2009. július 13-i, 661/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezte az alapul 
szolgáló aktust. 

COM(2007)451 
2007/0162/COD 

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 
gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáiról 
(kodifikált változat) 

Elavult. A 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezte az alapul 
szolgáló aktust. 

COM(2007)867 
2007/0298/COD 

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 
transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi 
iránymutatásokról (kodifikált változat) 

Elavult. Átdolgozott javaslat váltotta fel – COM(2009)391. 

COM(2007)873 
2007/0299/COD 

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 
tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak 
visszaszolgáltatásáról (kodifikált változat) 

Elavult. A Bizottság javaslatot tervez benyújtani a 93/7/EGK 
irányelv 2011-ben történő átdolgozásáról. 

COM(2003)841 
2003/0331/CNS 

Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a különböző tagállambeli társult 
vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről 
szóló 2003/49/EK irányelv módosításáról 

Elavult. Új javaslatot terveznek 2010/2011-re. 

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

Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a jövedékiadó-köteles termékekre 
vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról 
és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK irányelv módosításáról 

A 2008/118 irányelv elfogadását követően elavult. 

SEC(2004)1015 Tervezet: AZ EK-EFTA VEGYESBIZOTTSÁG 1/2004. HATÁROZATA 
„KÖZÖS TRANZIT”-RÓL a közös tranzit rendszeréről szóló 1987. május 20-
án kelt egyezmény módosításáról – a Közösség közös álláspontjának 
tervezete 

Elavult. A javasolt módosítások beépültek az egyezménybe 
(2005. június 17-i 2005/558/EK határozat). 

COM(2006)263 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 
jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK tanácsi irányelv 21. 
cikkének (1) bekezdésétől eltérő különleges intézkedések bevezetésének 
Görögország és Portugália részére történő engedélyezéséről 

Elavult, mivel a speciális szabályokat már maga az irányelv 
is lehetővé teszi (a héa-irányelv 199. cikke). 

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

JAVASLAT: A TANÁCS HATÁROZATA EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI 
KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI 
ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, MÁSRÉSZRŐL A BELARUSZ KÖZTÁRSA-
SÁG KÖZÖTT A KERESKEDELEMRŐL ÉS KERESKEDELEMMEL 
KAPCSOLATOS ÜGYEKRŐL SZÓLÓ IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS 

Mivel a javaslat 15 évvel ezelőtti, megváltozott mind az 
intézményi, mind a politikai kontextus. A Bizottság jelenleg a 
2009. novemberi tanácsi következtetések nyomán közös 
átmeneti tervet készít a Belarusz Köztársaságra 
vonatkozóan. 
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EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTALI MEGKÖTÉSÉRŐL 
COM(2005)326 
2005/0132/COD 

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a közlekedéstől eltérő szolgáltatások 
kereskedelméről szóló megállapodásokra vonatkozó tárgyalásokról 

A javaslat a szolgáltatások kereskedelme terén kötendő 
megállapodások vonatkozásában az EU-ra kizárólagos 
hatáskört ruházó Lisszaboni Szerződés hatályba lépése 
miatt elavult. 

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

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek 
és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság között létrejött, a 
megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló Európa-
megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének a Közösség részéről történő 
aláírásáról – PECA  

A javaslat elavult, mivel Bulgária 2007. január 1-jén tagállam 
lett. 

COM(2006)147 
2006/0052/COD 

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. 
pontja alapján folytatott tárgyalásokat követően az Európai Közösség által 
megkötött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai 
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet 
I. mellékletének módosításáról 

Elavult. A javaslat célja a 2658/87 tanácsi rendelet I. 
mellékletének olyan kiegészítése volt, amelyre már sor került 
a Kínai Népköztársasággal kötött, „XXIV. cikk 6. 
bekezdéséről szóló megállapodás” összefüggésében 
(2006/398 tanácsi határozat és 838/2006 tanácsi rendelet.) 

  


