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I priedas. 2010 m. planuojamos priimti strateginės iniciatyvos* 
 
*Iniciatyvos, kurias Komisija įsipareigoja priimti 2010 m. (per 9 mėnesius: balandžio–gruodžio mėn.) 
 
Pavadinimas Iniciatyvos rūšis Tikslų masto aprašymas 
Krizės iškeltų uždavinių sprendimas 
1. Komunikatas dėl didesnio politikos 
koordinavimo sistemos vykdant platesnę 
ir visapusiškesnę priežiūrą nustatymo  
(II ketvirtis) 

Ne teisėkūros Remiantis esama valdymo sistema pagal Stabilumo ir augimo paktą ir strategiją „Europa 2020“, komunikate 
bus siūlomos euro zonos gebėjimo skatinti pinigų sąjungos stabilumą ir sanglaudą stiprinimo priemonės. 
Bus siūloma, kaip praktiškai įgyvendinti Lisabonos sutarties 136 straipsnį veiksmingesnėmis priežiūros 
priemonėmis sprendžiant fiskalinio ir makroekonominio disbalanso klausimus. 

2. Išvestinių finansinių priemonių rinkos 
skaidrumo ir stabilumo didinimo teisės 
akto pasiūlymas  
(II ketvirtis) 

Teisėkūros Pagrindinis tikslas – didinant skaidrumą ir mažinant sandorio šalies riziką, didinti išvestinių finansinių 
priemonių rinkos saugumą. Siūlomu teisės aktu pagrindinei sandorio šaliai bus suteikiami įgaliojimai dėl 
standartizuotų išvestinių finansinių priemonių sutarčių ir bus nustatyti bendri pagrindinės sandorio šalies 
saugumo, reguliavimo ir veiklos standartai, kad būtų sumažinta sandorio šalių rizika. Rinkos dalyviai taip 
pat bus įpareigojami registruoti pozicijas ir visus sandorius, kurių tarpuskaitos sandorių duomenų 
saugyklose neatliko pagrindinė sandorio šalis, o siekiant padidinti skaidrumą – bus nustatytas sandorių 
duomenų saugyklų reguliavimas ir priežiūra. 

3. Skolintų vertybinių popierių pardavimo 
ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių teisės akto 
iniciatyva 
(III ketvirtis) 

Teisėkūros Iniciatyva siekiama užkirsti kelią žalingai išvestinių ir kitų finansinių priemonių prekybos praktikai. Iniciatyva 
papildo visa apimantį požiūrį į kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriuose naudojamas 
išvestines finansines priemones. 

4. Indėlių garantijų sistemų direktyvos 
peržiūra 
(II ketvirtis) 

Teisėkūros  Peržiūros tikslas – stiprinti vartotojo (indėlininko) apsaugą, derinant banko indėlių garantijų dydžius 
(100 000 EUR), ir užtikrinti didesnį Indėlių garantijų sistemų direktyvos veiksmingumą. 

5. Piktnaudžiavimo rinka direktyvos 
peržiūra 
(IV ketvirtis) 

Teisėkūros  Peržiūros tikslas – apibrėžiant piktnaudžiavimo rinka atvejus, padidinti rinkos vientisumą, apsaugoti 
investuotojus ir suteikti teisių kompetentingoms administracinėms institucijoms tirti piktnaudžiavimą rinka ir 
imtis sankcijų. Taip pat bus apibrėžtas sankcijų už piktnaudžiavimą rinka dydis ir pobūdis. 

6. Komunikatas dėl veiksmingos krizės 
valdymo sistemos 
(IV ketvirtis) 

Ne teisėkūros Siekiant institucijoms suteikti reikiamų priemonių veiksmingai įveikti tarpvalstybinę bankų krizę, mažinant 
sąnaudas mokesčių mokėtojams, komunikate bus pateikti Komisijos pasiūlymai. Naujomis priemonėmis 
turėtų būti padidintas teisinis tikrumas ir sumažintas teisinio užginčijimo pavojus. 

7. Kapitalo reikalavimų direktyvos 
(KRD IV) peržiūra 
(IV ketvirtis) 

Teisėkūros  Bus peržiūrimos nuostatos dėl sverto koeficiento, dinaminio atidėjinių sudarymo, likvidumo, 
procikliškumo / rezervo priemonių, kapitalo apibrėžties, sistemos požiūriu svarbių finansų įstaigų ir sandorio 
šalių kredito rizikos. Reaguojant į krizę ir skatinant ES finansinį stabilumą, pvz., kuomet rinkos sąlygos 
geros, verčiant bankus kapitalo perteklių atidėti, kad, rinkos sąlygoms pablogėjus, būtų kapitalo rezervas, 
siekiama atnaujinti teisės aktų sistemą. 

8. Komunikatas dėl bankų problemų 
sprendimo fondų galimybės 
(II ketvirtis) 

Ne teisėkūros Dokumente Europos Vadovų Tarybai bus pateiktos bankų problemų sprendimo fondų kūrimo galimybės, 
kaip krizės valdymo priemonė, atsižvelgiant į balandžio mėn. laukiamą TVF ataskaitą. 
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Pavyzdinių strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų įgyvendinimas 
9. Komunikatas dėl Europos 
skaitmeninės darbotvarkės 
(II ketvirtis) 
 
 

Teisėkūros / Ne 
teisėkūros 

Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslas – išnaudoti informacinių ir ryšių technologijų galimybes tapti 
pagrindine technologija, kuri leistų pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ir 
konkurencingos žinių ekonomikos. Bus priimtas integruotas požiūris į skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės keliamus uždavinius, sprendžiant tiek pasiūlos, tiek paklausos klausimus. Bus nustatytos 
konkrečios priemonės, kurių ES arba valstybės narės turės imtis, kad būtų plačiau naudojamas spartusis 
internetas ir būtų sukurta internetinė prekių, paslaugų ir turinio rinka be sienų ir kad būtų tobulinami įgūdžiai 
ir teikiamos perspektyvios paslaugos.  

10. Komunikatas „Globalizacijos erai 
pritaikyta pramonės politika“ 
(III ketvirtis) 

Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyti bendrieji pramonės konkurencingumo stiprinimo tikslai, kurie naudojantis mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančiomis technologijomis taptų konkrečiomis ES lygmens iniciatyvomis. 
Įtraukiant suinteresuotąsias šalis bus apibrėžta sistema, pagal kurią sektoriai bus restruktūrizuojami 
atsižvelgiant į būsimą veiklą, derinant tokias priemones: pažangų reglamentavimą, viešąjį pirkimą, 
konkurencijos taisykles ir normas, taip pat bendradarbiavimą su socialiniais partneriais sprendžiant pokyčių 
numatymo ir valdymo uždavinius ir šalinant socialinius restruktūrizavimo padarinius.  

11. Komunikatas „Europinis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų planas“ 
(III ketvirtis) 

Ne teisėkūros Europiniame mokslinių tyrimų ir inovacijų plane bus pasiūlytas rodiklis inovacijų pažangai stebėti, kaip 
paskelbta 2020 m. Europos komunikate. Jame bus išsamiai išdėstyta Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
partnerystės kūrimo, pagrindinių technologijų plėtojimo, bendrų mokslinių tyrimų ir inovacijų sąlygų gerinimo 
bei ES paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms priemonių masto stiprinimo, paprastinimo ir tolesnio 
plėtojimo politikos sistema. Remiantis peržiūrėtu Aplinkosaugos technologijų veiksmų planu (2004–
2009 m.), taip pat bus sprendžiamas ekologinių inovacijų klausimas. 

12. Iniciatyva „Judus jaunimas“ 
(III ketvirtis) 

Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyta ES ir nacionalinių judumo, universitetų ir mokslininkų programų integravimo, 
aukštojo mokslo modernizavimo, verslumo skatinimo per jaunų specialistų judumą ir neformaliojo 
mokymosi pripažinimo skatinimo strategija. Bus paskelbtos naujos iniciatyvos, apimančios per ateinančius 
metus pateiksimos politikos ir programų aspektus. Į šią sistemą bus įtraukta Europos verslininkų mainų 
programa – „ERASMUS jauniems verslininkams“. 

13. Komunikatas dėl jaunimo užimtumo 
(IV ketvirtis) 

Ne teisėkūros Komunikate bus nagrinėjama, kokiais būdais stiprinti politiką, kad būtų galima įveikti krizės poveikį jaunimui. 
Bus aiškinamasi, kaip lengviau nuo švietimo ir mokymosi pereiti į darbo rinką. Dokumente taip pat bus 
nagrinėjama, kaip užtikrinti geresnį prioritetų ir ES fondų, ypač Europos socialinio fondo, ryšį. Komunikate 
bus paskelbta naujų iniciatyvų, įskaitant jaunimo geografinio judumo (EURES), verslo sektoriaus skatinimo 
samdyti jaunimą, ir paskelbta padidinta tiesioginė parama novatoriškiems projektams pagal programas 
PROGRESS, „Mokymasis visą gyvenimą“ ir „Veiklus jaunimas“. 

14. Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė  
(III ketvirtis) 

Ne teisėkūros Tikslas – nustatyti, kaip geriau valdyti pereinamuosius ekonomikos laikotarpius ir didinti darbo jėgos 
aktyvumą, lengvinti darbo jėgos judumą Europos Sąjungoje, o įgūdžius ir darbo pasiūlą geriau derinti su 
paklausa esant tinkamai finansinei paramai iš struktūrinių fondų, stiprinti socialinių partnerių gebėjimus, 
stiprinti bendradarbiavimą švietimo ir mokymo srityse, siekiant padidinti įgūdžių lygį, ir užtikrinti, kad 
kompetencija būtų įgyta ir pripažįstama visoje bendrojo, profesinio, aukštojo ir suaugusiųjų švietimo 
sistemoje – Europos įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sistemoje (ESCO). 

15. Komunikatas dėl kovos su skurdu 
plano 
(IV ketvirtis) 

Ne teisėkūros 
 

Tikslas – pateikti kovos su skurdu plano pasiūlymus ir paskelbti socialinio atvirojo koordinavimo metodo 
pakeitimus, kad juos būtų galima įgyvendinti. Komunikate bus nagrinėjama pažanga socialinėje srityje ir 
bus siekiama greičiau įgyvendinti darbotvarkę, kad būtų didesnis politinis įsipareigojimas ir viešumas, taip 
pat didesnė teigiama sąveika su kitomis politikos sritimis. Ypatingas dėmesys bus skiriamas aktyvios 
įtraukties ir vaikų skurdo klausimams. 



 

LT 4   LT 

Kliūčių šalinimas Europoje 
16. Bendrosios rinkos pertvarka 
(II ketvirtis) 

Ne teisėkūros Šis komunikatas bus pateiktas po M. Monti ataskaitos. Kaip paskesni veiksmai priėmus strategiją „Europa 
2020“, bus tiksliai apibūdintos trūkstamos jungtys ir nustatyta bendrosios rinkos pertvarkos kryptis, kad 
atsivertų visos jos galimybės. 

17. Reglamentas dėl būsimo ES patento 
vertimo reikalavimų 
(II ketvirtis) 

Teisėkūros  Reglamento reikia, kad būtų išspręsti ES patento vertimo susitarimų klausimai, kurie neįtraukti į ES patentų 
reglamento taikymo sritį (atsižvelgiant į tai, kad Lisabonos sutartyje numatytas specialus teisinis pagrindas 
atskiram reglamentui dėl kalbinių ir vertimo susitarimų). Tai labai svarbus dalykas, kad ES patentas taptų 
realybe. 

18. Baltoji knyga dėl transporto ateities  
(IV ketvirtis) 

Ne teisėkūros Baltojoje knygoje bus išdėstyta veiksmų transporto srityje programa iki 2020 m. Bus apibrėžta bendra 
veiksmų programa per ateinantį dešimtmetį transporto infrastruktūros, vidaus rinkos teisės aktų, transporto 
dekarbonizavimo, eismo valdymo technologijų ir netaršių transporto priemonių srityse bei standartizacijos, 
rinka grindžiamų priemonių ir iniciatyvų naudojimas. Bus išdėstyti veiksmai, kuriuos reikės vykdyti, siekiant 
sukurti bendrą transporto erdvę ir spręsti strategijoje „Europa 2020“ išdėstytus tikslus (t. y. pirmiausia 
3 proc. BVP skirti moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
mažinti užsibrėžus 20/20/20 tikslą, dėmesį skirti atsinaujinančiai energijai ir energijos vartojimo 
efektyvumui).  

19. Energetikos infrastruktūros 
dokumentų rinkinys: 

• Komunikatas dėl energetikos 
infrastruktūros plėtros iki 2020 ir 
2030 m., 

• Komisijos tarnybų darbinis 
dokumentas dėl energetikos 
infrastruktūros, 

• Komunikatas dėl rengiamo jūros 
vėjo energijos tinklų Europos 
šiaurinėse jūrose plano, 

• Pažangiųjų tinklų esamos 
padėties ataskaita. 

(IV ketvirtis) 

Ne teisėkūros / 
Teisėkūros  

Komunikate dėmesys sutelkiamas į investicijų poreikius, remiantis pasiūlos ir paklausos scenarijais, 
dešimtmečius Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO) tinklų planus ir infrastruktūros 
plėtros ir finansavimo prioritetus. Be to, bus nagrinėjamos dujų tiekimo šaltinių ir maršrutų diversifikavimo 
priemonės ir būsimi infrastruktūros poreikiai dėl, pvz., naftos arba CO2. 
 
Tarnybų darbiniame dokumente bus įvertinti šeši prioritetiniai infrastruktūros veiksmai, paskelbti antrojoje 
strateginėje energetikos apžvalgoje, įskaitant Viduržemio jūros dujų ir elektros tinklų sujungimą. 
Komunikate dėl jūros vėjo energijos tinklų bus pateikta 2020 ir 2030 m. vizija ir nustatyti pagrindiniai 
spręstini reguliavimo klausimai, kad labiau integruotus tinklų sprendimus galima būtų plėtoti ilgesniu 
laikotarpiu. Pažangiųjų tinklų ataskaitoje bus aprašyti šios srities pokyčiai, o dėl šių tinklų teisės akto 
pasiūlymą būtų galima teikti 2011 m. 

Pirmiausia žmonių labui vykdomi Europos veiksmai ir piliečių Europos kūrimas 
20. Stokholmo programos įgyvendinimo 
veiksmų planas 
(II ketvirtis) 

Ne teisėkūros Veiksmų planu bus toliau plėtojama Stokholmo programa. Bus nustatomi konkretūs veiksmai, kurių reikės 
imtis, kad tikslai būtų pasiekti. Veiksmai:  
- trumpas įvadinis komunikatas, kuriuo siekiama leisti naujajai Komisijai išdėstyti savo požiūrį į programą, 
išskiriant jos prioritetus per kitą kadenciją, ir Stokholmo programą keičiant taip, kad būtų kuo labiau 
pabrėžiama jos politinė idėja; 
- lentelės, kuriose nurodyti 2010–2014 m. veiksmai, kurių reikia imtis, kad būtų įgyvendinti Stokholmo 
programos tikslai, nurodant kiekvieno veiksmo įgyvendinimo terminą ir šalies (-ių) atsakomybę. 

 
21. Reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų 
civilinėse ir komercinėse bylose 

Teisėkūros  Reglamento pakeitimais siekiama tokių tikslų: civilinėse ir komercinėse bylose panaikinti egzekvatūrą, 
išplėsti reglamento taikymo sritį – jį taikyti santykiuose su trečiosiomis valstybėmis, jo nuostatas pritaikyti 
prie naujų tarptautinių priemonių nagrinėjamoje srityje ir pagerinti šių nuostatų veikimą, kur aptikta jų 
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pripažinimo ir vykdymo (Briuselis I) 
peržiūra 
(IV ketvirtis) 

taikymo problemų.  

22. Darbo laiko direktyvos peržiūra 
(IV ketvirtis) 

Teisėkūros  Tikslas – pateikti naujus pasiūlymus teisės aktus pritaikant prie XXI a. darbuotojų, įmonių, valstybės 
tarnybos ir vartotojų poreikių. Šie pasiūlymai bus pagrįsti dviejų etapų konsultacijomis su socialiniais 
partneriais (pagal Sutartį) ir iš anksto skelbiamu teisinio, socialinio ir ekonominio poveikio vertinimu. 

23. Komunikatas dėl Europos darbo 
teisės. Bendros orientacinės sistemos 
metodas 
(III ketvirtis) 

Ne teisėkūros Komunikatu siekiama imtis veiksmų, kad kaip 28-ta pasirenkama sistema būtų sukurta Europos sutarčių 
teisė arba netgi Europos civilinis kodeksas. Remiantis pagal bendrą orientacinę sistemą sutarčių klausimais 
vykdomu darbu, iniciatyva bus nustatytas bendros orientacinės sistemos priėmimo ir naudojimo metodas. 
Nauja sistema palengvins tarpvalstybinius sandorius, nes bus užtikrinamos standartinės sąlygos, ir bus 
naudinga į naujas rinkas žengiančiam smulkiajam verslui. 

24. Pilietybės teisių įgyvendinimo 
ataskaita, įskaitant kliūčių laisvam 
judėjimui analizę ir teisių gynimo 
priemones 
(IV ketvirtis) 

Ne teisėkūros Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 25 straipsnyje Europos Komisija raginama kas trejus metus 
pateikti pilietybės teisių įgyvendinimo ataskaitą. Ja remiantis gali būti teikiami pasiūlymai šias teises įtvirtinti 
arba papildyti. Pilietybės teisių įgyvendinimo ataskaitoje taip pat bus nurodytos kliūtys, su kuriomis piliečiai 
susiduria norėdami kitose šalyse įsigyti prekių ar paslaugų, ir bus siūloma, kokiu būdu jas geriausia 
pašalinti. 

25. Nauja visa apimanti duomenų 
apsaugos teisinė sistema 
(IV ketvirtis) 

Teisėkūros  ES duomenų apsaugos direktyvą (1995 m.) reikia pritaikyti prie naujų technologinių pokyčių ir, be to, 
užtikrinti duomenų apsaugą visose ES veiklos srityse, kaip numatyta Lisabonos sutartyje (16 straipsnis) ir 
Pagrindinių teisių chartijoje. 

Atviros ir saugios Europos užtikrinimas 
26. Komunikatas dėl vidaus saugumo 
strategijos 
(IV ketvirtis) 

Ne teisėkūros Vidaus saugumo strategija yra svarbi Stokholmo programos dalis. Stokholmo programoje nustatytos 
bendros grėsmės, bendros priemonės ir politika, kurios ES reikia imtis, kad kuo veiksmingiau šias grėsmes 
pašalintų. Pirmininkaujant Ispanijai parengtas pirmasis piliečiams skirtas dokumentas. Komunikate visas šis 
darbas bus apibendrintas ir siūloma veiksminga politika policijos bendradarbiavimo, prieigos prie sienų ir 
baudžiamosios teisenos kovojant su bendromis grėsmėmis srityse. Bus pabrėžiama, kur konkretūs ES 
veiksmai duotų papildomos naudos.  

Ilgalaikių pokyčių visuomenėje keliamų uždavinių sprendimas 
27. Žalioji knyga dėl pensijų 
(II ketvirtis) 

Ne teisėkūros Žaliosios knygos tikslas – nustatyti problemas, aptarti valstybių narių ir Sąjungos atsakomybę šioje srityje ir 
surinkti įvairių suinteresuotųjų šalių nuomones. Žalioji knyga apims plačią taikymo sritį. Joje bus apžvelgtos 
įvairios politikos priemonės. Tarp jų – atvirasis koordinavimo metodas pensijų srityje, atsižvelgiant į 
Nemokumo direktyvos 8 straipsnį, Direktyvą dėl teisių į papildomą pensiją išsaugojimo, Direktyvą dėl 
įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros, ir jų sąveiką su Socialinės apsaugos 
reglamentu. Žaliojoje knygoje taip pat bus atsižvelgiama į platesnio masto poveikį, įskaitant klausimus, 
susijusius su draudimu, investicijomis (privačios santaupos) ir būstu (įkeistas turtas). 

28. Komunikatas dėl naujos ES 
biologinės įvairovės politikos ir strategijos 
po 2010 m. 
(IV ketvirtis) 

Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyti įsipareigojimai, kuriuos ES turėtų apsvarstyti atsižvelgdama į tarptautines 
pastangas ir į ekosistemoms tenkančią naštą. Strategijoje, atsižvelgiant į vykdysimus veiksmus, bus 
nustatyti keli tikslų aspektai. Analizė apims visus naštos šaltinius (išteklių pereikvojimą; klimato kaitą; 
žemės naudojimo paskirties keitimą ir susiskaidymą; svetimas invazines rūšis) ir ekosistemas (miškus, 
vandenis, jūras ir kt.). Tačiau didžiausias dėmesys bus skiriamas pagrindinėms biologinės įvairovės 
sudėtinėms dalims arba naštai, kuri tenka konkretiems ES sektoriams (įskaitant žemės ūkį ir žuvininkystę), 
siekiant užtikrinti deramą dėmesį ir veiksmingesnį rezultatą. 

29. Komunikatas dėl ES gebėjimo Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyta, kokiais būdais ES galėtų stiprinti gebėjimą reaguoti į nelaimes ir pasirengimą 
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reaguoti į nelaimes stiprinimo 
(IV ketvirtis) 

reaguoti tiek ES, tiek už jos ribų. Jis apims tris pagrindines dalis: civilinę saugą, humanitarinę pagalbą ir 
didesnį civilinį ir karinį bendradarbiavimą.  

Europos prekybos darbotvarkės masto didinimas 
30. Komunikatas dėl prekybos 
strategijos, atsižvelgiant į strategiją 
„Europa 2020“ 
(III ketvirtis) 

Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyti bendri strateginiai prekybos politikos prioritetai, kuriuos reikės įgyvendinti per 
ateinančius kelerius metus. Iniciatyva taip pat susijusi su kitomis svarbiomis ekonominėmis ir 
horizontaliosiomis strategijomis, priimtomis ES lygmeniu, visų pirma strategija „Europa 2020“. 

31. Komunikatas dėl ES indėlio siekiant 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Dvylikos 
punktų veiksmų planas TVT paremti 

Ne teisėkūros Siekiant pasirengti JT aukšto lygio susitikimui dėl TVT peržiūros (2010 m. rugsėjo mėn.), bus vertinama 
pažanga įgyvendinant aštuonis TVT iki 2015 m. ir nustatoma bendra ES strategija, siekiant užtikrinti jos 
svarų indėlį įveikiant likusius sunkumus.  

ES priemonių ir darbo metodų modernizavimas 
32. Biudžeto peržiūra 
(III ketvirtis) 

Ne teisėkūros Atsižvelgiant į strategijoje „Europa 2020“ nustatytus prioritetus, šioje visa apimančioje ES biudžeto 2007–
2013 m. peržiūroje bus vertinama, kaip ES finansiniais ištekliais būtų galima kuo veiksmingiau parodyti 
Sąjungos pagrindinius politikos tikslus ir juos paremti. Taip bus pakloti pamatai diskusijoms, po kurių bus 
priimta kita daugiametė finansinė programa. 

33. Komunikatas dėl būsimos bendrosios 
žemės ūkio politikos  
(IV ketvirtis) 

Ne teisėkūros Komunikate bus nagrinėjami svarbūs viešai svarstytini būsimos BŽŪP aspektai, o prieš teikiant teisės aktų 
pasiūlymus – užtikrinamos konsultacijos. Bus atsižvelgiama į Biudžeto peržiūrą ir neribojami pasiūlymai, 
kuriuos Komisija 2011 m. pateiks dėl daugiametės finansinės programos. 

34. Penktoji ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos ataskaita 
(IV ketvirtis) 

Ne teisėkūros Pažanga, pasiekta įgyvendinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir ES prioritetų įtraukimas; 
fondų, EIB ir kitų finansų įstaigų vaidmuo, taip pat ES ir valstybių narių politikos poveikis siekiant pažangos, 
įskaitant būsimos sanglaudos politikos pasirinkimo galimybės prieš rengiant teisės aktų pasiūlymus. Bus 
atsižvelgiama į Biudžeto peržiūrą ir neribojami pasiūlymai, kuriuos Komisija 2011 m. pateiks dėl 
daugiametės finansinės programos.  
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II PRIEDAS. Svarstomų galimų strateginių ir prioritetinių iniciatyvų orientacinis sąrašas* 
 
*Iniciatyvos suskirstytos pagal politikos sritį. Pusjuodžiu šriftu pažymėtos kiekvienos politikos srities galimos strateginės iniciatyvos. Išvardytos iniciatyvos yra 
2010 ir vėlesnių metų1. 
 
Pavadinimas Iniciatyvos rūšis Tikslų masto aprašas 
Žemės ūkis ir kaimo plėtra 
Teisės aktų pasiūlymai, teikiami 
atsižvelgiant į Komisijos komunikatą 
dėl žemės ūkio politikos po 2013 m. 

Teisėkūros Tolesni teisėkūros veiksmai po Komisijos komunikato dėl BŽŪP po 2013 m. 

Žemės ūkio produktų kokybės politikos 
dokumentų rinkinys 
 

Teisėkūros ir ne 
teisėkūros 

- Išdėstyti nauja redakcija geografinių nuorodų srities teisės aktus. 
- Apsvarstyti galimybę įvesti tam tikrus neprivalomus nustatytos paskirties terminus, kaip antai „kalnų ūkio 
produktas“. 
- Apsvarstyti galimybę įvesti bendruosius bazinius rinkodaros reikalavimus ir į žemės ūkio produktų 
rinkodaros reikalavimus įtraukti atitinkamą ženklinimą ant pakuotės nurodant ūkio vietą. 
- Žemės ūkio produktų kokybės sertifikavimo schemų gairės. 

Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1290/2005 
(bendrosios žemės ūkio politikos 
finansavimas), Nr. 1234/2007 (bendras 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimas), 
Nr. 247/2007 (POSEI) ir kitų suderinimas 

Teisėkūros Siekiama Komisijos delegavimo ir įgyvendinimo įgaliojimus suderinti su Sutartimi dėl Europos Sąjungos 
veikimo. 
 

Ataskaita dėl pieno kvotų po padėties 
rinkoje patikrinimo (Reglamento 
Nr. 1234/2007 184 straipsnio 6 dalis) 

Ne teisėkūros Atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio mėn. paskelbto žemės ūkio politikos reformos patikrinimo išvadas, 
Komisija pateiks dvi pieno sektoriaus ataskaitas, kuriose ypatingą dėmesį skirs laipsniško pieno kvotų 
mažinimo metodo taikymui: vieną – iki 2011 m., o kitą – iki 2013 m. Ši ataskaita bus pirmoji. 

Teisės akto pasiūlymas, teikiamas 
atsižvelgiant į Komisijos komunikatą 
„Siekiant tikslingesnio paramos skyrimo 
ūkininkams, vykdantiems veiklą gamtinių 
kliūčių turinčiose vietovėse“ (mažiau 
palankios ūkininkauti vietovės) 

Teisėkūros Parama mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms teikiama siekiant padėti išsaugoti kraštovaizdį toliau 
naudojant žemės ūkio paskirties žemę, taip pat išsaugoti ir populiarinti darnaus ūkininkavimo sistemas. Tai 
nepaprastai svarbi kaimo plėtros politikos dalis. 

Tolesni veiksmai po pieno sektoriaus 
aukšto lygio darbo grupės ataskaitos 

Teisėkūros ir ne 
teisėkūros 

Aukšto lygio darbo grupė baigs rengti ataskaitą 2010 m. birželio mėn. Po to gali būti pateiktos teisėkūros ir 
ne teisėkūros iniciatyvos. 

Biudžetas 
Naujos daugiametės finansinės 
programos pasiūlymas 

 Siekiama nustatyti biudžeto prioritetus ir pateikti ateinančio laikotarpio naujos daugiametės finansinės 
programos pasiūlymą. 

Finansinio reglamento ir įgyvendinimo 
taisyklių trimetė peržiūra  

Teisėkūros Finansinio reglamento peržiūros tikslas – sudaryti sąlygas geriau panaudoti biudžeto asignavimų svertus 
(patikos fondus, tarptautines finansų įstaigas, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę) siekiant paskatinti 

                                                 
1 (**) privalomos teisinės galios neturinčios iniciatyvos. 
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dotacijoms taikyti į rezultatus orientuotą metodą ir padidinti biudžeto vykdymo atskaitomybę. 
Tarpinstitucinio susitarimo veikimo 
ataskaita 

Ne teisėkūros Kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 1-oje deklaracijoje, šioje ataskaitoje bus nuodugniai nagrinėjamas 
galiojančio Tarpinstitucinio susitarimo veikimas ir prireikus kartu pridedami atitinkami pasiūlymai. 

Klimato srities veiksmai  
Komunikatas dėl prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos poveikio 
mažinimo aspektų įtraukimo į ES 
politikos sritis ir finansinių priemonių 
atsparumo klimato kaitai didinimo 

Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyta strategija ir konkretūs veiksmai, kaip įtraukti prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
poveikio mažinimo aspektus į kitas ES politikos sritis ir finansines priemones. Tai visų pirma apima 
atsparumo klimato kaitai didinimą tokiose politikos srityse kaip žemės ūkis ir kaimo plėtra, pramonė ir 
paslaugos, energetika, transportas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, sveikatos priežiūra, vanduo, jūrų reikalai 
ir žuvininkystė, ekosistemos ir biologinė įvairovė. 

Komunikatas dėl ES tikslo 30 % 
sumažinti išmetamuosius teršalus 
įgyvendinimo praktinės politikos analizės 
ir padėties pramonės sektoriuose, 
kuriuose suvartojama daug energijos, 
įvertinimo 

Ne teisėkūros Reikia išanalizuoti reikiamas priemones, kad būtų galima viršyti tikslą iki 2020 m. sumažinti išmetamuosius 
teršalus 20 % siekiant iki 2050 m. užtikrinti, kad į aplinką visiškai nebūtų išmetamas anglies dioksidas. Taip 
pat pridedamas padėties pramonės sektoriuose, kuriuose suvartojama daug energijos ir kuriems gresia 
anglies dioksido nutekėjimas, įvertinimas. 

Galima Komisijos iniciatyva viršyti 20 % 
tikslą (padidinti nuo 20 % iki 30 %)  

Teisėkūros Atsižvelgiant į 2010 m. analizės rezultatus, gali būti pateikta iniciatyva viršyti išmetamųjų teršalų 
sumažinimo 20 % tikslą.  

Komunikatas dėl mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano 
siekiant parengti reikiamus 2030 m. 
scenarijus 

Ne teisėkūros Komunikate bus pateikta plano iki 2050-ųjų etapų analizė, įskaitant 2030 m. atitinkamo užmojo scenarijus, 
kurie atspindi svarbiausių dioksidą į aplinką išskiriančių sektorių atstovų pasiūlymus. 

Galiojančių teisės aktų, į kuriuos įtraukti 
klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo 
prie jos aspektai, peržiūros pasiūlymas  

Teisėkūros Atsižvelgiant į Komunikatą dėl prisitaikymo prie klimato kaitos, bus pateikti konkretūs klimato kaitos 
poveikio mažinimo ir prisitaikymo prie jos aspektų įtraukimo į įvairias politikos sritis ir programas pasiūlymai. 

Reglamento dėl tam tikrų fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
įgyvendinimo ataskaita ir galimas 
peržiūros pasiūlymas 

Ne teisėkūros / 
Teisėkūros 

Reglamento dėl fluorintų dujų įgyvendinimo vertinimo ataskaita. Reglamentu nustatyta, kad turi būti 
atliekama peržiūra, prie kurios prireikus pridedamas teisės akto pasiūlymas. 

ES sprendimo dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo apskaitos 
peržiūra  

Teisėkūros Norima racionalizuoti ir pagerinti dabartinius reikalavimus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
apskaitos ir atskaitomybės. 

Konkurencija 
Motorinių transporto priemonių pramonės 
sektoriui skirtos konkurencijos politikos 
sistemos peržiūra (Motorinių transporto 
priemonių bendrosios išimties 
reglamentas)  

Teisėkūros ir ne 
teisėkūros 

2009 m. spalio mėn. Komisija priėmė motorinių transporto priemonių sektoriaus gairių ir bendrosios išimties 
reglamento (BIR) projektus. Jais nuo 2010 m. birželio 1 d. siekiama pakeisti galiojančio BIR nuostatas dėl 
antrinės rinkos, o nuo 2013 m. birželio 1 d. – nuostatas dėl pirminės rinkos. Viešosios konsultacijos dėl 
projektų baigtos 2010 m. vasario mėn.  

Komunikatas dėl valstybės pagalbos 
trumpalaikiam eksporto kredito draudimui 
 

Ne teisėkūros Komunikato dėl valstybės pagalbos trumpalaikiam eksporto kredito draudimo tikslas – pašalinti 
konkurencijos iškraipymą dėl valstybės pagalbos trumpalaikio eksporto kredito draudimo sektoriui. Jis 
taikomas valstybės pagalbos trumpalaikio eksporto kredito draudimo sektoriui. Dabartinis komunikatas 
baigs galioti 2010 m. pabaigoje, nebent būtų pratęstas arba peržiūrėtas. 
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Horizontaliesiems susitarimams taikomos 
antimonopolinės politikos peržiūra: dviejų 
reglamentų (dėl mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros susitarimų ir dėl 
specializacijos susitarimų) ir 
Rekomendacijų dėl Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101 straipsnio taikymo 
horizontalaus bendradarbiavimo 
susitarimams peržiūra 

Teisėkūros ir ne 
teisėkūros 

Bus peržiūrėti dabartiniai specializacijos ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros susitarimų bendrosios 
išimties reglamentai, kurių galiojimas baigiasi 2010 m. gruodžio mėn., ir Rekomendacijos dėl horizontalaus 
bendradarbiavimo susitarimų. Peržiūros tikslas – veiksmingai apsaugoti horizontalaus bendradarbiavimo 
susitarimų srities konkurenciją ir užtikrinti įmonių teisinį saugumą. 

Aplinkosaugos gairių keitimas 
atsižvelgiant į ES prekybos apyvartiniais 
taršos leidimais sistemą po 2013 m. 
 

Ne teisėkūros Reikės priimti aplinkosaugos gairių pakeitimus siekiant nustatyti su prekybos apyvartiniais taršos leidimais 
sistema susijusios pagalbos vertinimo taisykles (susijusias su politiškai opiu anglies dioksido nutekėjimo 
klausimu). 

Reglamento dėl valstybės pagalbos 
anglies pramonei pasiūlymas 

Teisėkūros Tarybos reglamento, kuriuo leidžiama skirti pagalbą anglies sektoriaus įmonėms uždaryti ir išlaidoms dėl 
perimtų įsipareigojimų padengti, pasiūlymas. Dabartinis reglamentas nustos galioti 2010 m. pabaigoje. 

Valstybės pagalbos laivų statybai 
sistemos peržiūra 
 
 

Ne teisėkūros Laivų statybos pramonei taikomos specialios valstybės pagalbos taisyklės: visų pirma griežtesnės 
regioninės pagalbos taisyklės ir prie rinkos pritaikytos pagalbos inovacijoms taisyklės. 2007–2008 m. 
nuspręsta pratęsti valstybės pagalbos laivų statybai sistemos taikymą dvejiems papildomiems metams. 
Nagrinėtos įvairios alternatyvos, pramonės atstovams suteikta galimybė išreikšti nuomonę. 
Peržiūrint bus svarstoma, ar tebereikia tik šiam sektoriui taikomų taisyklių, jei taip, ar reikia ir kiek reikia 
keisti galiojančias taisykles. 

Vystymasis 
EPF ateitis Teisėkūros Dabartinio EPF galiojimas baigiasi 2013 m., gali būti, kad EPF bus įtrauktas į ES biudžetą.  
Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) 
įgyvendinimo pavasario teisės aktų 
rinkinys (tarnybų darbiniai dokumentai 
dėl pagalbos veiksmingumo, TVT, 
pagalbos prekybai, vystymosi 
finansavimo) ir 1-oji politikos 
suderinamumo vystymosi labui darbo 
programa, teikiama rengiantis 2010 m. 
TVT peržiūros aukščiausiojo lygio 
susitikimui (pavasarį).  

Ne teisėkūros Rinkinį sudarys komunikatas (31 punktas), prie kurio bus pridėti patvirtinamieji dokumentai (Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų įgyvendinimo pažangos, vystymosi finansavimo, pagalbos veiksmingumo bei pagalbos 
prekybai ataskaitos ir 1-oji politikos suderinamumo vystymosi labui darbo programa), taip pat atskiri 
komunikatai dėl ES paramos besivystančioms šalims, patiriančioms apsirūpinimo maistu sunkumų, politikos 
sistemos ir dėl ES įtakos pasaulio sveikatos politikai, mokesčiams bei vystymuisi (bendradarbiavimas su 
besivystančiomis šalimis remiant tinkamą mokesčių valdymą).  

Komunikatas dėl bendros Afrikos ir ES 
strategijos 
 

Ne teisėkūros Rengiantis trečiajam ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimui (2010 m. lapkričio mėn. Tripolyje), 
komunikate bus įvertintas bendros Afrikos ir ES strategijos įgyvendinimas ir strategijos pirmojo veiksmų 
plano (2008–2010 m.) rezultatai bei trūkumai, pateikti reikiami pasiūlymai dėl kito veiksmų plano (2011–
2013 m.), išnagrinėti politiniai bei strateginiai partnerystės klausimai ir pateiktos rekomendacijos, kaip 
padidinti jos veiksmingumą. 

Žalioji knyga dėl paramos biudžetui 

 

Ne teisėkūros Paramos biudžetui išorės bendradarbiavimo srityje dydis – beveik pusė EPF numatyto biudžeto – turi būti 
svarstomas viešosiose diskusijose šiuo prieštaringu klausimu, kad dėl šios priemonės Europoje būtų 
pasiektas tvirtas bendras sutarimas. 
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Komunikatas dėl klimato kaitos ir 
vystymosi 

Ne teisėkūros Šiame dokumente bus apžvelgti Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai atsižvelgiant į jo metu 
sutartus klausimus. Svarbus šios strategijos aspektas turėtų būti skubaus pradinio finansavimo, dėl kurio 
ES įsipareigojo 2009 m. gruodžio mėn., įgyvendinimas turint omenyje tai, kad Kopenhagoje su ES 
glaudžiausiai bendradarbiavo besivystančios šalys, ypač skurdžiausios ir pažeidžiamiausios. 

(Netrukus nustosiančio galioti) 
Sprendimo dėl asociacijos su užjūrio 
šalimis ir teritorijomis pakeitimo 
pasiūlymas 

Teisėkūros 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo dėl asociacijos su užjūrio šalimis ir teritorijomis galiojimas 
baigiasi 2013 m. gruodžio 31 d., todėl jį reikės pakeisti.  

Europos konsensuso dėl vystymosi 
peržiūra  

Ne teisėkūros Ši iniciatyva bus grindžiama TVT peržiūros per 2010 m. aukščiausiojo lygio susitikimą rezultatais, jei 
2005 m. Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra bus laikoma tikslinga. 

Komunikatas „Ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo didinimas 
bendradarbiaujant su įmonėmis. 
Besivystančių šalių verslo strategija“ 

Ne teisėkūros Iniciatyvos tikslas – paskatinti besivystančių šalių ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
bendradarbiaujant su privačiojo sektoriaus atstovais. Šis išorės planas bus vykdomas taikant strategijoje 
„Europa 2020“ numatytą integracinio augimo metodą.  

Skaitmeninė darbotvarkė 
Komunikatas dėl plačiajuosčio ryšio 
strategijos 

Ne teisėkūros Bendrai atsižvelgiant į skaitmeninę darbotvarkę, ES plačiajuosčio ryšio strategijoje bus apibrėžta politinė 
veiksmų, kuriais siekiama padėti užtikrinti plačiajuostį ryšį 100 % ES teritorijos ir padidinti investicijas į 
naujos kartos prieigą, sistema. 

(**) Rekomendacija dėl naujos kartos 
prieigos  

Ne teisėkūros Atsižvelgiant į Europos skaitmeninę darbotvarkę, rekomendacijos tikslas – patarti nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms, kokių ateityje imtis naujos kartos prieigos reglamentavimo priemonių siekiant 
užtikrinti bendrosios rinkos teisės aktų darną.  

Radijo spektro politikos programa 
(RSPP) 

Teisėkūros Daugiametės radijo spektro politikos programos tikslas – nustatyti ES radijo spektro politikos strategines 
gaires ir radijo spektro išteklių poreikį siekiant padėti ES įgyvendinti pagrindinius tikslus, kaip antai užtikrinti, 
kad sparčiaisiais ryšiais galėtų naudotis visi. 

Sprendimas dėl 800 MHz dažnių juostos Teisėkūros Techninio suderinimo sprendimas, kuriame bus nustatytos minimalios sąlygos, kurių turės laikytis 
naudotojai, 800 MHz dažnių juostą naudojantys ne antžeminiam transliavimui. 

Universaliųjų paslaugų ir paslaugų 
gavėjų teisių ateitis 

Ne teisėkūros Šis komunikatas teikiamas atsižvelgiant į 2009 m. Komisijos pareiškimą Europos Parlamentui dėl 
universaliųjų paslaugų, kuriame bus apibendrinti viešųjų konsultacijų dėl būsimų universaliųjų paslaugų 
principų rezultatai (2010 m. pirmasis pusmetis) ir įvertintas Direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų 
paslaugų atnaujinimo poreikis. 

E. parašo direktyva Teisėkūros Elektroninės tapatybės atpažinimo ir autentiškumo patvirtinimo sistema. 
E. sveikatos veiksmų planas Ne teisėkūros 2011–2015 m. planas, kuriame bus nustatyti veiksmų etapai siekiant sąveikiųjų elektroninių sveikatos įrašų 

sistemų ir telemedicinos paslaugų plataus taikymo. 
(**) Viešajam pirkimui taikomi IT 
saugumo reikalavimai 

Ne teisėkūros Tarybos rekomendacija dėl skatinimo priimti viešajam pirkimui taikytinus IT saugumo reikalavimus (ISO/IEC 
15408: Informacijos technologijų saugumo vertinimo kriterijai). 

Reglamentas dėl Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros 
(ENISA) modernizavimo 

Teisėkūros / Ne 
teisėkūros 

 

Dabartinio reglamento, kuriuo įsteigiama Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), 
galiojimas baigiasi 2012 m. kovo mėn.  

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo ES 
raidos ataskaita 

Ne teisėkūros Pagal iš dalies pakeistą Reglamentą dėl tarptinklinio ryšio Europos Komisija iki 2011 m. birželio 30 d. turi 
pateikti ataskaitą, kurioje turi apžvelgti reglamento įgyvendinimą ir įvertinti, ar pasiekti jo tikslai. 

Ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros apsauga 

Ne teisėkūros Komunikate bus pateiktos tarptautinio bendradarbiavimo interneto atsparumo ir stabilumo srityje politikos 
gairės. 
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Direktyvos dėl viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
peržiūra 

Teisėkūros Bus peržiūrėta priemonės taikymo sritis bei atlyginimo už viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį 
naudojimą apribojimai ir išaiškintas principas, pagal kurį visa paprastai prieinama medžiaga taip pat gali 
būti pakartotinai panaudota nekomerciniais ir komerciniais tikslais. 

(**) Europos pasitikėjimo ženklai Ne teisėkūros Rekomendacijos tikslas – sukurti ES pasitikėjimo ženklą, kurį būtų galima naudoti tik teikiant 
tarpvalstybines interneto paslaugas, atitinkančias reglamentu nustatytus reikalavimus.  

Ekonomika ir pinigų reikalai 
Komunikatas dėl išorės ekonominio 
atstovavimo TVF ir Pasaulio banke 

Ne teisėkūros Komunikate bus išnagrinėtos galiojančios koordinavimo procedūros ir pasiūlytas trietapis metodas, kaip 
padidinti euro zonos ir (arba) ES atstovavimo TVF ir Pasaulio banke veiksmingumą ir našumą. 

Komisijos pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo 
Europos investicijų bankui suteikiama ES 
garantija paskolų ir garantijų, suteiktų 
projektams ne ES, nuostoliams atlyginti 

Teisėkūros ES suteikia Europos investicijų bankui (EIB) biudžetinę garantiją, apimančią su jos paskola susijusią 
valstybinę bei politinę riziką ir ne Europos Sąjungoje vykdomas paskolos garantijos operacijas, kuriomis 
remiamas ES išorės politikos tikslų (vadinamųjų EIB išorės įgaliojimų) įgyvendinimas. Komisija pasiūlymą 
turi pateikti antroje 2007–2013 m. laikotarpio pusėje. Vėliau Komisija turėtų parengti pasiūlymą dėl kitos 
finansinės programos (2014–2020 m.).  

Pagrindų reglamentas dėl 
makrofinansinės paramos 

Teisėkūros Reikia racionalizuoti sprendimų dėl šios ES išorės paramos priemonės priėmimo procesą, kad jis būtų 
savalaikiškesnis ir veiksmingesnis. Siekiant išvengti ilgų procedūrų ir vėlavimo, būtina nedelsiant ieškoti 
išeities iš kritinių situacijų. Pagrindų reglamentas dėl mikrofinansinės paramos teikimo trečiosioms šalims, 
su kuriomis Europos Sąjungą sieja glaudūs politiniai, ekonominiai ir komerciniai ryšiai, teikiamas vietoj 
atskirų sprendimų, siekiant didesnio šios priemonės lankstumo.  

Reglamento dėl Europos nacionalinių ir 
regioninių sąskaitų sistemos Europos 
Sąjungoje pasiūlymas 

Teisėkūros Bendras tikslas – peržiūrėti ESS 95 (Reglamentas Nr. 2223/96) siekiant Europos Sąjungoje nacionalines 
sąskaitas priderinti prie naujų ekonomikos sąlygų, metodologinių tyrimų pažangos ir naudotojų poreikių. 
Nauja ESS turėtų likti tinkama metodologine gaire, kaip teikti kokybiškus nacionalinių sąskaitų duomenis, 
kuriais grindžiamas pagrindinių ES politikos sričių įgyvendinimas. Peržiūrint taip pat bus proga labiau 
patobulinti ESS 95 reikalavimus ir labiau juos pritaikyti prie įvairaus panaudojimo Europos Sąjungoje. Bus 
parengta kuo labiau integruota sistema. 

2010 m. konvergencijos ataskaita 
 

Ne teisėkūros Komisija ir ECB rengia po konvergencijos ataskaitą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 
1 dalyje nustatyta tvarka. Teigiamai įvertinus vienos ar kelių valstybių narių konvergenciją, euro zona gali 
plėstis. 

Komunikatas dėl 2010 m. ekonominės ir 
pinigų sąjungos viešųjų finansų  
 

Ne teisėkūros Komunikate dėl 2010 m. ekonominės ir pinigų sąjungos viešųjų finansų bus apibendrintos metinės viešųjų 
finansų ataskaitos politinis poveikis ir problemos. Viešųjų finansų ataskaitoje bus apžvelgta mokesčių raida 
ES valstybėse narėse ir aptarti fiskalinės politikos formavimo bei fiskalinės priežiūros Europos Sąjungoje 
klausimai. 

Švietimas, kultūra ir jaunimas 
(**) Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos 
rekomendacijos dėl mokyklos 
nebaigimo 

Teisėkūros Mokyklos nebaigimo klausimas yra vienas svarbiausių strategijoje „Europa 2020“. Rekomendacijoje 
valstybėms narėms bus pasiūlyta politikos priemonių, kurias būtų galima naudoti šiam klausimui spręsti ir 
pagerinti padėtį Europos Sąjungoje. 

Pasiūlymas dėl 2014–2020 m. 
integruotos programos „Judus 
jaunimas“ (II etapas) 

Teisėkūros Atsižvelgiant į iniciatyvą „Judus jaunimas“, į programą bus sujungtos dabartinės programos „Mokymasis 
visą gyvenimą“ ir „Veiklus jaunimas“, taip pat išorės veiksmai, siekiant nustatyti ir integruoti programinę 
paramą „Judaus jaunimo“ tikslams įgyvendinti. 

Komisijos pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto (EIT) strateginės inovacijos 

Teisėkūros Kaip nustatyta EIT reglamentu, strateginėje inovacijos darbotvarkėje bus pateikti pasiūlymai dėl ateinančio 
septynerių metų laikotarpio valdymo, veiklos ir išteklių.  
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darbotvarkės ir EIT reglamento dalinio 
keitimo 
Komunikatas dėl Lisabonos sutarties 
nuostatų dėl sporto įgyvendinimo 

Ne teisėkūros Šiame komunikate bus pateikti pasiūlymai dėl naujų Lisabonos sutartimi nustatytų sporto įgaliojimų 
vykdymo, įskaitant politinio bendradarbiavimo sistemos sukūrimą. 

Žalioji knyga dėl kultūrinės ir kūrybinės 
pramonės šakų potencialo realizavimo 
 

Ne teisėkūros Šioje knygoje bus nagrinėjama, kaip pagerinti bendrąsias sąlygas siekiant padidinti kultūrinės ir kūrybinės 
pramonės šakų indėlį į ekologijos žiniomis pagrįstą Europos ekonomikos augimą. 

Komunikatas dėl naujo Europos 
bendradarbiavimo profesinio mokymo 
srityje 2010–2020 m. postūmio 

Ne teisėkūros Šiame komunikate bus pateiktos profesinio mokymo politikos modernizavimo paramos gairės. Tai indėlis į 
2010 m. pabaigoje numatomą Briugės ministrų susitikimą. 

Komisijos komunikatas dėl Europos kino 
galimybių ir iššūkių skaitmeninių 
technologijų eroje 

Ne teisėkūros Po viešųjų konsultacijų Komisija išanalizuos dabartinę padėtį skaitmeninio kino rinkoje, nustatys šios srities 
Komisijos politiką (įskaitant valstybės pagalbą) ir išdėstys pagrindinius naujos kino skaitmeninimo paramos 
pagal MEDIA programą schemos principus. 

(**) Tarybos rekomendacijos dėl 
besimokančio jaunimo judumo skatinimo 
pasiūlymas 

Teisėkūros Rekomendacijoje, kuri yra iniciatyvos „Judus jaunimas“ dalis, bus pateikta pasiūlymų dėl veiksmų, kurių 
valstybės narės galėtų imtis besimokančio jaunimo judumui skatinti ir judumo kliūtims šalinti. 

Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui dėl Europos 
kultūros darbotvarkės įgyvendinimo 

Ne teisėkūros Komunikate bus apžvelgta trijų strateginių Europos kultūros darbotvarkės tikslų įgyvendinimo europiniu ir 
nacionaliniu lygmeniu pažanga nuo jos priėmimo 2007 m. Ataskaitos rezultatai bus panaudoti valstybių 
narių pasiūlymuose dėl būsimo kultūros darbo plano nuo 2011 m. 

Komunikatas dėl naujų Europos 
gebėjimų iniciatyvos  

Ne teisėkūros Komunikatu siekiama plėtoti bendrųjų gebėjimų metodo taikymą profesinio mokymo, suaugusiųjų mokymo 
ir aukštojo mokslo srityje remiantis 2006 m. Rekomendacija dėl bendrųjų gebėjimų ir įtraukiamas Europos 
įgūdžių paso pasiūlymas. 

Komisijos komunikatas dėl judumo ir 
užimtumo gairių pasiūlymo 

Ne teisėkūros Komisijos paprašyta pateikti pasiūlymus dėl naujų Europos judumo ir užimtumo gairių, susijusių su tuo, kaip 
remiantis įvairiomis švietimo ir mokymo programomis žmonės parengiami darbo rinkai. 

(**) Tarybos rekomendacijos dėl 
menininkų ir kultūros darbuotojų 
informavimo apie judumą paslaugų 
pasiūlymas 

Teisėkūros Siekiant menininkams ir kultūros darbuotojams suteikti tikslią, naujausią ir lengvai prieinamą informaciją 
apie judumą, pasiūlyme bus išdėstyti minimalūs reikalavimai ir nurodytos nacionalinių informavimo tarnybų 
teikiamos paslaugos. 

Komisijos komunikatas dėl ankstyvojo 
ugdymo 

Ne teisėkūros Komunikate bus apibendrinti svarūs įrodymai (pvz., gauti iš EBPO, UNICEF ir kt.) ir nurodyta darbo taikant 
atvirąjį koordinavimo metodą tvarka. 

Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos 
rekomendacijos dėl savišvietos ir 
neformaliojo švietimo 

Teisėkūros Šis pasiūlymas yra iniciatyvos „Judus jaunimas“ dalis. Jame bus pateiktos politikos, kuria siekiama skatinti 
ir užtikrinti geresnį savišvietos ir neformaliojo švietimo pripažinimą, priemonės. 

Komisijos pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 
naujų veiksmų pagal programas „Kultūra“ 
ir MEDIA (2014–2020 m.) 

Teisėkūros Pasiūlymas bus pagrįstas patirtimi, įgyta vykdant programas „Kultūra“ (2007–2013 m.) ir MEDIA (2007 m.). 

2012 m. Tarybos ir Komisijos bendros 
pažangos įgyvendinant programos „ET 
2020“ 2009–2011 m. švietimo ir mokymo 
prioritetus ataskaitos projektas 

Ne teisėkūros Kaip nustatyta Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje, bus pateikta 
švietimo ir mokymo prioritetų įgyvendinimo taikant atvirąjį koordinavimo metodą 2009–2011 m. ataskaita ir 
atnaujinti tolesnio laikotarpio prioritetai. 

Komunikatas dėl aukštojo mokslo Ne teisėkūros Komunikato tikslas – peržiūrėti dabartinius šios politinės darbotvarkės tikslus ir pasiūlyti naujus. Gali būti 
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modernizavimo 
 

pateikti pasiūlymai dėl aukštojo mokslo įstaigų veiklos skaidrumo ir vertinimo sistemos. 

Komisijos komunikatas dėl naujų kalbos 
įgūdžių gairių pasiūlymo 

Ne teisėkūros Komisija pateiks naujų Europos kalbos įgūdžių gairių pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti vertinamas 
atsižvelgiant į dabartinius švietimo ir mokymo rodiklius, jo tikslas – padidinti Europos kalbų mokymo 
skaidrumą siekiant pagerinti ES darbuotojų kalbų mokėjimą, lankstumą ir judumą. 

Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis 
Pensijų iniciatyva Ne teisėkūros Remdamasi 2010 m. žaliosios knygos rezultatais ir nuodugnesnės galimos ES politikos analizės išvadomis, 

Komisija tam tikrose srityse galėtų imtis konkrečių iniciatyvų arba apsvarstyti galimybę pateikti platesnę – 
baltąją – knygą, kurioje išdėstytų, kaip turėtų būti atnaujinta ES pensijų sistema.  
 

Darbuotojų komandiravimo direktyvos 
įgyvendinimo pasiūlymas 

Teisėkūros Iniciatyva bus siekiama pagerinti Darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimą. Pasiūlyme bus 
išaiškintos su direktyvos įgyvendinimu susijusios nacionalinių valdžios institucijų, įmonių ir darbuotojų 
teisinės prievolės ir užtikrinta, kad visur būtų taikomos tokios pat taisyklės. Nauja teisinė priemonė padėtų 
geriau informuoti firmas ir darbuotojus. Ji padėtų nacionalinėms valdžios institucijoms geriau 
bendradarbiauti, užtikrinti, kad taisyklės būtų taikomos veiksmingai imantis sankcijų ir taisomųjų veiksmų, ir 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui. 

Teisės akto dėl Europos socialinio 
fondo pasiūlymas 

Teisėkūros Reglamentą reikės adaptuoti atsižvelgiant į 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES prioritetus.  

Darbuotojų apsaugos nuo 
elektromagnetinių laukų poveikio 
keliamos rizikos pagerinimo pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – išlaikyti didelį darbuotojų apsaugos lygį kartu atsižvelgiant į kai kurių suinteresuotųjų 
šalių, ypač iš sveikatos priežiūros sektoriaus, naudojančių magnetinio rezonanso technologiją (MRI) 
pažangioms diagnostinėms ir intervencinėms medicininėms procedūroms atlikti, išreikštą susirūpinimą.  

Komunikatas dėl 2010–2020 m. ES 
strategijos dėl negalios 

Ne teisėkūros Diskriminacijos dėl negalios įveikimo, užtikrinimas, kad neįgalieji galėtų visapusiškai naudotis pagrindinėmis 
teisėmis ir laisvėmis.  

Kelių EB darbo teisės direktyvų dalinio 
keitimo siekiant į jų taikymo sritį įtraukti 
jūreivius arba jūrų laivus pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlymu siekiama suteikti jūreiviams tokio pat lygio užimtumo teises kaip ir sausumos darbuotojams. Į kai 
kurių darbo teisės direktyvų taikymo sritį jūreiviai neįtraukti. Atlikus kelių direktyvų pakeitimus, jūreiviai bus 
įtraukti į jų taikymo sritį arba bus numatytos specialios taisyklės, kurios jūreiviams bus taikomos siekiant 
užtikrinti vienodą apsaugos lygį kartu atsižvelgiant į specialias aplinkybes ir bendras šios pramonės šakos 
ekonomines sąlygas. 

Reglamento dėl 2013–2020 m. Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo (EGF) pasiūlymas  

Teisėkūros 2011 m. Komisija atliks EGF įgyvendinimo, ypač rezultatų veiksmingumo ir tvarumo, laikotarpio vidurio 
vertinimą. Vertinimas bus tvirtas pagrindas siūlyti, kaip patobulinti veiksmų, kurie gali būti finansuojami iš 
EGF, parengimą ir jų pobūdį, ir apsvarstyti, kaip pagerinti rezultatus. 

Sprendimo dėl 2013–2020 m. programos 
„Progress“ pasiūlymas 

Teisėkūros „Progress“ yra 2007 m. pradėta vykdyti ES užimtumo ir socialinio solidarumo programa. 

Suderinimo pasiūlymai Teisėkūros Tarybai sutikus peržiūrėti Direktyvą 96/34/EB dėl tėvystės atostogų, kuria taip pat reglamentuojamos 
įvaikinimo atostogos, ir atsižvelgdama į šiuo metu vykstančių derybų dėl Direktyvos 92/85/EB peržiūros 
pažangą bei rezultatus, Komisija imsis papildomų veiksmų suderinimo teisinei ir politinei sistemai pagerinti. 
Šiuo tikslu 2010 m. bus atlikta galimos tėvystės atostogų iniciatyvos ekonomiškumo analizė.  

Energetika 
Komunikatas dėl Efektyvaus energijos 
vartojimo veiksmų plano peržiūros  
 

Ne teisėkūros Komunikate bus nustatytos pagrindinės priemonės siekiant iki 2020 m. išnaudoti 20 % energijos sutaupymo 
potencialą, daugiausia statybų, komunalinių paslaugų ir transporto sektoriuose. Prireikus prie komunikato 
gali būti pridėti teisės aktų pasiūlymai, pvz., dėl Energetinių paslaugų direktyvos išdėstymo nauja redakcija. 
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 Kartu bus analizuojama vykdant pirmąjį Efektyvaus energijos vartojimo planą įgyta patirtis. 
2011–2020 m. Energijos veiksmų 
planas 

Ne teisėkūros Norima pateikti holistinį strateginį dokumentą, kuriame bus išnagrinėti 2011–2020 m. prioritetinių veiksmų 
aspektai. 

Mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų sistemos 
įdiegimo iki 2050 m. planas 

Ne teisėkūros Komunikate bus nustatyti reikiami etapai siekiant įgyvendinti plataus užmojo tikslą iki 2050 m. įdiegti mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų sistemą.  

Komunikatas dėl biodegalų tvarumo 
sistemos įdiegimo 

Ne teisėkūros Komunikate valstybėms narėms ir ūkinės veiklos vykdytojams bus pateikta patarimų, kaip įgyvendinti 
tvarumo kriterijus. Jame taip pat bus patvirtintos savanoriškos sistemos ir atnaujintos arba pridėtos su 
tvarumo sistema susijusios numatytosios vertės. 

Pasiūlymas dėl didmeninės prekybos 
rinkos skaidrumo ir vientisumo 

Teisėkūros Pasiūlyme nagrinėjamas Europos prekybos energija rinkų skaidrumas ir vientisumas. Jame bus nustatytos 
šioms rinkoms būdingos elgesio taisyklės ir jų stebėjimo bei priežiūros teisinė sistema. Jis bus taikomas 
bent elektrai, dujoms ir galbūt – angliai. 

Branduolinių atliekų direktyvos peržiūros 
pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlyme bus nustatyta bendra Europos sistema, kurios tikslas – pasiekti ir išlaikyti didelį saugaus 
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro valdymo lygį visoje Sąjungoje. Ši sistema galėtų būti 
grindžiama tarptautinės bendrijos pripažintais saugumo principais, jai įdiegti valstybės narės turės parengti 
tam skirtas nacionalines programas ir nustatyti įgyvendinimo tvarkaraščius. 

Komunikatas dėl branduolinės energijos 
ir branduolinės informacinės programos 
atnaujinimo 

Ne teisėkūros Komunikate bus apžvelgta pastarojo meto padėtis: valstybių narių politika, branduolinių investicijų 
sprendimai ir reikalavimai. Bus aptarti pajėgumų klausimai, branduolinio kuro indėlis mažinant elektros 
gamybos išmetamuosius teršalus ir energijos šaltinių derinys. 

Tarpinis dokumentas rengiant energijos 
veiksmų planą ir mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų sistemos 
įdiegimo iki 2050 m. planą 

Ne teisėkūros Šiame dokumente bus suformuluoti svarbūs klausimai – tokiu būdu, remdamasi birželio mėn. Europos 
Vadovų Tarybos išvadomis ir 2010 m. antrąjį pusmetį numatytų surengti konsultacijų rezultatais, Komisija 
galės parengti visapusišką energijos veiksmų planą ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų sistemos įdiegimo iki 2011 m. planą. 

Komunikatas dėl branduolinės medicinos 
ir radioaktyviųjų izotopų 

Ne teisėkūros Komunikate bus nagrinėjamas jonizuojančiosios spinduliuotės medicininis naudojimas ir galiojantys ES ir 
tarptautiniai dokumentai. Taip pat bus nagrinėjama pacientų ir medicinos personalo apsauga, apibrėžta 
Euratomo radiacinės saugos direktyvose, ir radioaktyviųjų izotopų tiekimo saugumas. Bus pateikta 
iniciatyvų užtikrinti pakankamą branduolinėje medicinoje nepaprastai svarbių radioaktyviųjų izotopų 
gamybą. 

Komunikatas dėl regioninių iniciatyvų Ne teisėkūros Komunikate valstybėms narėms, teisės aktų leidėjams ir suinteresuotosioms šalims bus pateikta patarimų 
dėl regioninių iniciatyvų. Bus pasiūlyta, kaip toliau siekti pažangos įgyvendinant regionines iniciatyvas, pvz., 
tas, kurios padeda kurti vidaus energijos rinką. Komunikate bus pateikta pasiūlymų dėl regioninių iniciatyvų 
įgyvendinimo gerosios patirties. 

Teisės akto dėl pažangių tinklų teisinės 
sistemos pasiūlymas 

Teisėkūros Šiame teisinės sistemos pasiūlyme bus nagrinėjami įvairūs su pažangių tinklų sukūrimu susiję klausimai, 
įskaitant duomenų apsaugą, elektrines transporto priemones ir atvirą prieigą prie tinklų. 

Plėtra ir kaimynystės politika 
Metinis plėtros teisės aktų rinkinys Ne teisėkūros Taryba paragino Komisiją reguliariai teikti ataskaitas apie šalis kandidates ir stabilizacijos bei asociacijos 

procese dalyvaujančias šalis. Komisijos strategijos dokumentu Europos Vadovų Tarybai leidžiama 
kiekvienų metų pabaigoje apibrėžti pagrindines plėtros gaires. 

Komisijos nuomonė dėl Juodkalnijos Ne teisėkūros Bus įvertintas Juodkalnijos pasirengimas vykdyti narystės Europos Sąjungoje Kopenhagos kriterijus bei 
nustatytas stabilizacijos bei asociacijos proceso sąlygas ir poveikis, kurį Juodkalnijos įstojimas gali turėti 
atitinkamoms ES politikos sritims, pateikta rekomendacijų Tarybai dėl pozicijos Juodkalnijos kandidatūros 
atžvilgiu. 
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Komisijos nuomonė dėl Albanijos Ne teisėkūros Bus įvertintas Albanijos pasirengimas vykdyti narystės Europos Sąjungoje Kopenhagos kriterijus bei 
nustatytas stabilizacijos bei asociacijos proceso sąlygas ir poveikis, kurį Albanijos įstojimas gali turėti ES 
politikos sritims, pateikta rekomendacijų Tarybai dėl pozicijos Albanijos kandidatūros atžvilgiu. 

Metinis Europos kaimynystės politikos 
teisės aktų rinkinys 
 

Ne teisėkūros Bus pateiktas komunikatas, kuriame apžvelgiama Europos kaimynystės politika ir aprašoma regione 
padaryta pažanga bei dėmesio vertos politinės ar ekonominės tendencijos, prie kurio bus pridėta 
13 tarnybų darbinių dokumentų: 12 ataskaitų apie atskiras šalis ir viena sektorinė ataskaita, kurioje 
apžvelgiama techniškesnėse srityse pasiekta pažanga.  

Aplinka 
Šeštosios aplinkosaugos veiksmų 
programos galutinis įvertinimas 

Ne teisėkūros Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimo 2002–2012 m. galutinis įvertinimas. 

Vandens politikos pagrindų direktyvoje 
išvardytų prioritetinių medžiagų sąrašo 
peržiūra 

Teisėkūros Vandens politikos pagrindų direktyvoje nustatyta, kad Komisija turi peržiūrėti prioritetinių medžiagų sąrašą 
kas ketverius metus, kitas pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2011 m. sausio mėn. Prioritetinės medžiagos 
yra tokios, kurios kelia ES lygmens pavojų vandens aplinkai arba per tą aplinką. Į šias medžiagas, be kita 
ko, atsižvelgiama ES kovos su Europos Sąjungos vandens telkinių chemine tarša strategijoje. 

Mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančios ir išteklių atžvilgiu efektyvios 
ekonomikos sukūrimo Europoje iki 
2020 m. planas 

Ne teisėkūros Plane bus išdėstyta nuosekli politikos ir veiksmų įvairiose srityse sistema, būtina siekiant sukurti išteklių 
atžvilgiu efektyvią ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančią ekonomiką, kurioje būtų efektyviai 
naudojami materialiniai ir gamtiniai ištekliai. Plano tikslas – iki 2020 m Europos Sąjungoje padidinti išteklių 
gavybą, atskirti ekonomikos augimą nuo išteklių bei energijos naudojimo, sustiprinti konkurencingumą, 
remti didesnį energijos tiekimo saugumą ir išteklių nepriklausomumą. 

Direktyva dėl tausaus vandens 
naudojimo pastatuose 

Teisėkūros Tausaus vandens naudojimo pastatuose klausimas numatytas Komunikate dėl vandens trūkumo ir sausrų. 
Galimybės sutaupyti vandenį ES vertinamos 40 %. Siekiant paskatinti taupyti vandenį viešuosiuose ir 
privačiuose pastatuose, galėtų būti numatyta įvesti privalomas taisykles. 

Sveikata ir vartotojai 
ES augalų sveikatos strategija   Strategijos tikslas – modernizuoti dabartinę augalų sveikatos sistemą didžiausią dėmesį skiriant prevencijai.  
Žalioji knyga dėl alternatyvių ginčų 
sprendimo būdų taikymo Europos 
Sąjungoje 

Ne teisėkūros Turėdami galimybę naudotis alternatyviais ginčų sprendimo būdais, vartotojai labiau pasitikėtų apsipirkimu 
užsienyje ir vidaus rinkos veikimu. Iniciatyvos susijusios su Baltąja knyga dėl kolektyvinio žalos atlyginimo.  

(**) Tarybos rekomendacija dėl 
pandeminio gripo parengiamųjų ir 
atsakomųjų veiksmų planavimo Europos 
Sąjungoje  

 Šia iniciatyva bus siekiama užtikrinti Europos sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumą bei našumą ir 
padėti valstybėms narėms koordinuoti atsakomuosius veiksmus žmogaus pandemijos atvejais. Tai padės 
sumažinti poveikį visuomenei, padidinti stabilumą ir išvengti nereikalingų ekonominių nuostolių.  

Komunikatas dėl pasirengimo pandemijai 
 

Ne teisėkūros Šia iniciatyva bus siekiama užtikrinti Europos sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumą bei našumą ir 
padėti valstybėms narėms koordinuoti atsakomuosius veiksmus žmogaus pandemijos atvejais. Tai padės 
sumažinti poveikį visuomenei, padidinti stabilumą ir išvengti nereikalingų ekonominių nuostolių. 

(**) Komisijos rekomendacija dėl ES 
suderintos vartotojų skundų klasifikavimo 
ir atskaitomybės metodikos  

 Rekomendacijos tikslas – priimti bendrą ES požiūrį į suderintos vartotojų skundų ir paklausimų klasifikavimo 
ir pranešimo metodikos naudojimą. Siekiama parengti duomenis, kuriuos būtų galima palyginti ES lygmeniu 
ir naudoti rengiant politinius sprendimus.  

Vartotojų rinkos rezultatų suvestinė 
„Rinka turi būti naudinga vartotojams“ 
 

Ne teisėkūros Suvestinėje bus pateikti reguliaraus stebėjimo rezultatai, skirti nustatyti, kuri rinka prastai veikia ekonominių 
ir socialinių pasekmių vartotojams atžvilgiu ir kur gali prireikti įsikišti. Pačioje suvestinėje įvardijamos ES ir 
nacionalinės probleminės rinkos; rinkos tyrimuose išsamiai apibūdinamos problemos ir nurodomi galimi 
sprendimai. Kaip įrodymais pagrįstas metodas, suvestinė gali svariai prisidėti prie pažangaus 
reglamentavimo. 
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Bendradarbiavimo su JAV užtikrinant 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą 
susitarimo pasiūlymas 
 

Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – vartotojų teisių srityje sukurti teisinį pagrindą bendradarbiauti su JAV užtikrinant 
tarptautinį teisės aktų vykdymą siekiant padidinti ES vartotojų apsaugą tarptautiniu mastu. 

Tarybos reglamentas, kuriuo peržiūrimi 
prekybos sėklomis ir dauginamosiomis 
medžiagomis teisės aktai 

Teisėkūros Pagrindinis tikslas – vykdant geresnio reglamentavimo politiką pakeisti 12 prekybos sėklomis ir 
dauginamosiomis medžiagomis direktyvų, siekiant užtikrinti sėklų ir dauginamųjų medžiagų tapatumą bei 
kokybę ir šios srities vidaus rinkos veikimą. 

Gyvūnų sveikatos teisės aktas Teisėkūros Naujojo gyvūnų sveikatos teisės akto tikslas – nustatyti aiškesnę ES gyvūnų sveikatos reglamentavimo 
struktūrą. 

Nauja genetiškai modifikuotų organizmų 
auginimo politika 

 Pristačiusi politines gaires, Komisija iki birželio mėn. pabaigos pateiks konkrečią iniciatyvą, kaip leisti 
valstybėms narėms savo nuožiūra spręsti, ar auginti genetiškai modifikuotus organizmus savo teritorijose. 

Gyvūnų vežimo reglamento įgyvendinimo 
ataskaita 

Ne teisėkūros Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant 32 straipsnyje nustatyta, kad Komisija 
Parlamentui ir Tarybai pateikia reglamento poveikio gyvūnų gerovei ir gyvų gyvūnų prekybos srautams 
ataskaitą. Prireikus prie ataskaitos gali būti pridėti atitinkami teisės aktų pasiūlymai.  

Ataskaita EP ir Tarybai apie gyvūnų 
klonavimą 

Ne teisėkūros Ataskaitos tikslas – pateikti nuoseklų požiūrį į maisto sektoriaus inovacijų technologijas (klonavimas, 
nanotechnologijos, genetiškai modifikuoti gyvūnai). Rengdama ataskaitą EP ir Tarybai, Komisija plačiai 
konsultuosis su suinteresuotosiomis šalimis.  

Direktyvos arba reglamento dėl 
medicinos prietaisų peržiūra 

Teisėkūros Peržiūros tikslas – supaprastinti ir sugriežtinti taisykles, siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą 
kartu užtikrinant sklandų vidaus rinkos veikimą. 

Direktyvos dėl klinikinių tyrimų peržiūra  Teisėkūros Peržiūros tikslas – iš dalies pakeisti Direktyvą dėl klinikinių tyrimų siekiant pašalinti nustatytus trūkumus.  
Tabako gaminių direktyvos 2001/37/EB 
dėl tabako gaminių gamybos, pateikimo ir 
pardavimo peržiūra 

Teisėkūros Tabako gaminių srities reglamentavimas gerokai pakito, todėl reikia direktyvą atnaujinti. Direktyvos 
pakeitimai turėtų būti tikslingiau taikomi jaunimui ir pažeidžiamų asmenų grupėms.  

Komunikatas dėl antrosios ES gyvūnų 
apsaugos ir gerovės (2011–2015 m.) 

Ne teisėkūros Iniciatyvos tikslas – įtvirtinti būsimą šios srities ES politiką strateginiame dokumente ir taip užtikrinti, kad 
būsimi veiksmai būtų integruoti ir suvokti tiek ES, tiek už jos ribų. Strategija yra atsakas į suinteresuotųjų 
šalių ir EP prašymus plėtoti ES gyvūnų gerovės politiką reikiamai atsižvelgiant į bendras išlaidas ir jos 
poveikį sektoriaus konkurencingumui. 

Reglamento Nr. 882/2004 dėl oficialios 
kontrolės maisto grandinės etapuose 
peržiūra 

Teisėkūros Šiuo metu peržiūrimos oficialios kontrolės finansavimo (iš mokesčių už patikrinimą) taisyklės. Šios taisyklės 
nepadėjo įgyvendinti pagrindinio teisės akto tikslo – pasiekti, kad valstybės narės turėtų tinkamus 
finansinius išteklius reikiamai oficialiai kontrolei veiksmingai vykdyti ir kad kontrolei numatyti menki viešieji 
ištekliai būtų paskirstomi ir naudojami kuo veiksmingiau.  

Direktyvos dėl bendros gaminių saugos 
peržiūra 
 

Teisėkūros Pasikartojančios gaminių saugos problemos aiškiai parodė, kad reikalinga sistema, kuri padėtų ES pasiekti 
rezultatus greičiau, veiksmingiau bei nuosekliau ir kuri taip pat būtų pakankamai lanksti – pritaikoma prie 
globalizacijos uždavinių.  

Bendradarbiavimo su JAV vartojimo 
prekių saugos srityje susitarimo 
pasiūlymas  

Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – pagerinti keitimąsi informacija apie pavojingas prekes, sužeidimus ir taisomuosius 
veiksmus, kurių ėmėsi ES valstybės narės ir JAV. Tai suteiks ES galimybę tikslingiau vykdyti rinkos (arba 
importo) priežiūrą bei taisyklių laikymosi užtikrinimą ir taip padidinti vartojimo prekių saugą.  

Direktyvos dėl veterinarinių vaistų 
peržiūra 

Teisėkūros Peržiūros tikslas – pagerinti vartotojų saugą, gyvūnų sveikatos apsaugą ir veterinarijos sektoriaus 
konkurencingumą.  

Pasiūlymas iš dalies keisti Reglamentą 
Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje  

Teisėkūros Po 2011 m. reglamento įgyvendinimo ataskaitos bus apsvarstyta galimybė reglamentą peržiūrėti siekiant 
šalinti trūkumus.  
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Vidaus reikalai 
Teisės akto dėl atvykimo ir išvykimo 
sistemos sukūrimo pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – apibrėžti atvykimo ir išvykimo sistemos tikslą, funkcijas bei atsakomybės sritis ir 
nustatyti ES išorės sienas kertančių trečiųjų šalių piliečių atvykimo bei išvykimo duomenų registravimo, 
saugojimo ir prieigos prie jų sąlygas bei procedūras. 

Teisės akto dėl registruotųjų keleivių 
programos parengimo pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – apibrėžti atvykimo ir išvykimo sistemos tikslą, funkcijas bei atsakomybės sritis ir 
nustatyti ES išorės sienas kertančių trečiųjų šalių piliečių atvykimo bei išvykimo duomenų registravimo, 
saugojimo ir prieigos prie jų sąlygas bei procedūras. 

Direktyvos dėl įmonių viduje perkeliamų 
trečiųjų šalių piliečių priėmimo sąlygų 
pasiūlymas 

Teisėkūros Šiame pasiūlyme bus nustatytos įmonių viduje perkeliamų asmenų atvykimo, laikino buvimo ir 
apsigyvenimo procedūros, numatytos 2005 m. teisėtos migracijos politikos plane. Bus nustatyta skaidri, 
supaprastinta įmonių viduje perkeliamų asmenų priėmimo procedūra.  

Direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių 
atvykimo ir apsigyvenimo dėl sezoninio 
darbo sąlygų pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – nustatyti bendras sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių atvykimo ir apsigyvenimo 
sąlygas, kaip dalį išsamaus priemonių rinkinio, pasiūlyto 2005 m. teisėtos migracijos politikos plane. 
Specialus tikslas – suteikti itin silpnos kategorijos trečiųjų šalių piliečiams saugų teisinį statusą ir juos labiau 
apsaugoti nuo išnaudojimo. Kitas tikslas – plėtoti apykaitinės migracijos politiką. 

Komunikatas dėl nelydimų nepilnamečių 
migrantų veiksmų plano 

Ne teisėkūros Komunikato tikslas – pateikti pasiūlymų, kaip spręsti gausaus nelydimų nepilnamečių atvykimo į ES 
keliamas problemas. Veiksmų planu bus paremti ir papildyti atitinkami teisės aktai bei finansinės priemonės 
ir sustiprintas įvairių formų bendradarbiavimas su kilmės šalimis. 

Imigracijos ir prieglobsčio ataskaita 
(Europos pakto ir nuo 2011 m. 
Stokholmo programos įgyvendinimas) 

Ne teisėkūros Ataskaita numatyta Europos imigracijos ir prieglobsčio dokumentų rinkinyje. Ji prisideda prie metinių 
Europos Vadovų Tarybos debatų ir yra grindžiama valstybių narių pastabomis, prie jos pridedami pakto 
įgyvendinimo rekomendacijų pasiūlymai. 

Teisės akto dėl atakų prieš informacines 
sistemas pasiūlymas 

Teisėkūros Šis pasiūlymas yra Skaitmeninės darbotvarkės dalis. Juo siekiama užtikrinti aukštą informacinių sistemų 
apsaugos nuo nusikalstamų atakų lygį. Pasiūlyme dabartinis apsaugos lygis (nustatytas Pamatiniu 
sprendimu 2005/222/TVR) turėtų būti peržiūrėtas atsižvelgiant į naujus įvykius. 

Žalioji knyga dėl teisės į šeimos 
susijungimą 

Ne teisėkūros Po Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą įgyvendinimo ataskaitos Komisija 
pradės platesnes konsultacijas ir pateiks žaliąją knygą dėl trečiųjų šalių piliečių šeimos susijungimo režimo 
ateities. 

Komunikatas dėl bendro su trečiosiomis 
šalimis požiūrio į keleivio duomenų įrašus 

Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyta bendro ES požiūrio į keleivio duomenų įrašų naudojimą teisėsaugos tikslais ir 
susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl keleivio duomenų įrašų politika, prie jo gali būti pridėtas teisės akto 
dėl ES keleivio duomenų įrašų pasiūlymas. 

Teisės akto dėl sprogmenų pirmtakų 
pasiūlymas 

Teisėkūros Tikslas – padėti užkirsti kelią terorizmui ir pagerinti Europos piliečių saugumą taikant priemones, kuriomis 
siekiama sumažinti chemines medžiagų kaip sprogmenų pirmtakų naudojimo nusikalstamais tikslais, 
įskaitant teroro aktus, riziką. Tai apimtų tam tikrų medžiagų (viršijančių tam tikrą koncentraciją) pardavimo 
apribojimą ir įsipareigojimą registruoti pirkėjus. 

Komunikatas dėl didesnio ES valstybių 
narių solidarumo 

Ne teisėkūros Sukurti nuoseklią ir išsamią atsakomybės už prieglobsčio prašytojus ir tarptautinės apsaugos gavėjus 
dalijimosi Europos Sąjungoje sistemą.  

Naujo lėšų išieškojimo teisinio pagrindo 
pasiūlymas 

Teisėkūros Naujo teisinio pagrindo pasiūlymu siekiama sustiprinti nusikalstamu būdu įgytų lėšų konfiskavimą ir 
išieškojimą Europos Sąjungoje. 

Teisės akto dėl baudžiamųjų priemonių 
siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą pasiūlymas (pakeičiantis 
2006 m. COM pasiūlymą) 

Teisėkūros Šiuo pasiūlymu iš dalies keičiamas 2006 m. COM pasiūlymas: valstybėse narėse įvedamos išsamios 
baudžiamosios sankcijos (bendra sankcijų apibrėžtis, lygis ir rūšys), intelektinės nuosavybės teisės 
pažeidimai laikomi nusikalstama veika. 

Komunikatas dėl ES integracijos Ne teisėkūros Komunikatu turėtų būti pradėtas antrasis bendrosios integracijos darbotvarkės etapas, kurio tikslas – 
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darbotvarkės, įskaitant veiklos 
koordinavimo mechanizmo sukūrimą 

sustiprinti dabartines integracijos politikos koordinavimo priemones ir parengti naujas priemones, įskaitant 
Europos integracijos modelius.  

Direktyvos 2006/24/EB (duomenų 
saugojimas) peržiūros pasiūlymas 

Teisėkūros Įvertinus dabartinę Duomenų saugojimo direktyvą ir atsižvelgus į pastarojo meto valstybių narių 
konstitucinių teismų priimtus sprendimus, direktyvos peržiūra siekiama geriau derinti duomenų saugojimo 
prievoles su teisėsaugos poreikiais, asmens duomenų apsauga (teisė į privatumą) ir poveikiu vidaus rinkos 
veikimui (iškraipymas). 

Komunikatas dėl išsamios kovos su 
korupcija politikos 

Ne teisėkūros Komunikate dėl išsamios kovos su korupcija politikos taip pat numatoma sukurti vertinimo mechanizmą ir 
pateikti bendradarbiavimo su GRECO (Europos Tarybos kovos su korupcija valstybių grupe) šioje srityje 
tvarką. 

Teisės akto, kuriuo iš dalies keičiamas 
Šengeno sienų kodeksas, pasiūlymas 

Teisėkūros Šengeno sienų kodeksas iš dalies keičiamas siekiant atsižvelgti į 1) techninius pritaikymus ir į 2) techninius 
pokyčius dėl atvykimo ir išvykimo sistemos ir (arba) registruotųjų keleivių programos pasiūlymų. 

Komunikatas dėl galimybės įdiegti ES 
ESTA 

Ne teisėkūros Kai kurios trečiosios šalys įdiegė ESTA sistemą (sistemą, pagal kurią į jų vadinamąjį teigiamą sąrašą 
įtrauktų šalių asmenys, turintys trečiųjų šalių pilietybę, prieš kelionę ir po patikros turi gauti išankstinį leidimą 
– ši procedūra yra paprastesnė už tradicinę vizų procedūrą). Reikėtų apsvarstyti, ar, atsižvelgiant į 
integruotą sienų valdymą, ES turėtų įdiegti tokią ESTA sistemą, kuri papildytų dabartinę vizų politiką.  

2004 m. gruodžio 13 d. Direktyvos 
2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių 
įleidimo studijų, mokinių mainų, 
neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos 
tarnybos tikslais sąlygų dalinio keitimo 
pasiūlymas 

Teisėkūros Dabartinės direktyvos iš dalies keičiamos siekiant atsižvelgti į galiojančios direktyvos taikymo trūkumus, jų 
taikymo sritis gali būti išplėsta siekiant įtraukti atlyginimą gaunančius stažuotojus ir au-pair įdarbinimą. 

Komunikatas dėl naujos integruotos 
kovos su prekyba žmonėmis strategijos ir 
nukentėjusiųjų apsaugos bei paramos 
priemonių 

Ne teisėkūros Komunikato tikslas – sukurti išsamią politinę sistemą, kurią taikydama ES galėtų toliau užkirsti kelią 
prekybai žmonėmis ir ją mažinti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn daugiau prekyboje dalyvaujančių 
nusikaltėlių ir geriau apsaugoti bei remti nuo prekybos nukentėjusius žmones. 

Direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į 
šeimos susijungimą dalinio keitimo 
pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlymas teikiamas atsižvelgiant į 2010 m. žaliąją knygą. 

Reglamento dėl Europolo pasiūlymas Teisėkūros Atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnį. 
ES imigracijos kodeksas  Stokholmo programoje numatytas imigracijos, visų pirma teisėtos migracijos, srities teisės aktų 

konsolidavimas.  
Humanitarinė pagalba ir reagavimas į krizes 
Reglamentas dėl Europos 
savanoriškos humanitarinės pagalbos 
korpuso įsteigimo  

Teisėkūros Reglamento tikslas – nustatyti Europos savanorių siuntimo dalyvauti humanitarinės pagalbos operacijose 
trečiosiose šalyse sistemą. Reglamentas daugiausiai turėtų būti taikomas humanitarinei pagalbai ir civilinei 
saugai.  

Komunikatas dėl humanitarinės paramos 
maistu 
 

Ne teisėkūros Komunikato tikslai: i) kuo labiau padidinti operacijų veiksmingumą ir našumą, ii) pagerinti koordinavimą ir 
politikos nuoseklumą, iii) informuoti suinteresuotąsias šalis apie tikslus, prioritetus ir numatomus standartus.  

Komunikatas dėl Europos savanoriškos 
humanitarinės pagalbos korpuso 

Ne teisėkūros Pagrindinis komunikato tikslas – apžvelgti dabartinę savanoriškos pagalbos teikimo Europoje padėtį. Šiuo 
tikslu bus išnagrinėtos įvairios tiek ES, tiek nacionalinės sistemos ir aptarta, kaip jomis būtų galima papildyti 
Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą. 

Teisės aktų dėl civilinės saugos Teisėkūros 2010 m. apžvelgiant civilinės saugos politiką bus įvertintas paramos, teikiamos taikant finansinę priemonę ir 
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mechanizmo ir civilinės saugos 
finansinės priemonės atnaujinimo 
pasiūlymai 

mechanizmą, veiksmingumas ir mechanizmo sustiprinimo mastas. Dabartinio Sprendimo dėl civilinės 
saugos finansinės priemonės galiojimas baigiasi 2013 m., todėl reikia jį atnaujinti. 

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo sukuriama 
humanitarinės pagalbos finansinė 
priemonė, pasiūlymas 

Teisėkūros Nuo priėmimo 1996 m. Tarybos reglamentas Nr. 1257/96 niekada nebuvo keistas iš esmės. Vienas iš 
pagrindinių pasiūlymo tikslų turėtų būti suderinti teisės priemonę su Europos konsensusu dėl humanitarinės 
pagalbos raidos. 
 

Pramonė ir verslumas 
Komunikatas dėl ekologiškų transporto 
priemonių 

Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyta išsami aplinkos neteršiančių ir energiją taupančių transporto priemonių strategija, 
kuria bus kuo labiau išnaudojamas kelių transporto potencialas siekiant užtikrinti, kad į aplinką visiškai 
nebūtų išmetamas anglies dioksidas (iki 2020 m.). 

Komunikatas dėl Smulkiojo verslo akto 
Europai įgyvendinimo laikotarpio vidurio 
peržiūros 

Ne teisėkūros Po dvejų įgyvendinimo metų būtina apžvelgti valstybių narių ir Komisijos padarytą pažangą ir apsvarstyti, 
kokių naujų veiksmų būtų galima pasiūlyti imtis atsižvelgiant į ekonominius bei socialinius pokyčius ir 
ateities iššūkius. 

Teisės akto dėl galimybės naudotis 
viešosiomis reguliuojamomis Galileo 
paslaugomis pasiūlymas 

Teisėkūros Norima apibrėžti naudojimosi viešosiomis reguliuojamomis paslaugomis sąlygas pasitelkiant veiksmingą 
valdymą, skirtą viešųjų reguliuojamų paslaugų saugumui palaikyti; 
- užtikrinti reikiamą sprendimų priėmimo infrastruktūros (Tarybos, valstybių narių, Komisijos) ir viešųjų 
reguliuojamų paslaugų techninės infrastruktūros (priežiūros institucija, koncesininkai, naudotojai) sąveiką;  
- laiku įdiegti techninius ir sprendimų priėmimo mechanizmus, kad viešosiomis reguliuojamomis 
paslaugomis būtų galima naudotis nuo pat Galileo veiklos pradžios. 

Komunikatas dėl pasaulinės navigacijos 
palydovų sistemų taikymo veiksmų plano  

Ne teisėkūros Parengti strategiją siekiant užtikrinti tinkamesnį Galileo komercinėms paslaugoms skirtų prekių kūrimą. 

Komunikatas dėl Europos palydovinės 
navigacijos programų  

Ne teisėkūros Peržiūros tikslas – įvertinti su visišku EGNOS ir Galileo įgyvendinimu susijusias išlaidas ir riziką. Tai ypač 
skubus ir opus klausimas, turint omenyje tikėtinus papildomo finansavimo pagal dabartinę finansinę 
programą, reikalingo užtikrinti, kad sistemos imtų veikti visu pajėgumu, poreikius. Kartu su laikotarpio 
vidurio vertinimu turi būti pateikta rekomendacijų dėl EGNOS ir Galileo valdymo po 2013 m., taip pat dėl 
finansinio planavimo aspektų.  

Komunikatas dėl labiau integruotos 
Europos standartizacijos sistemos 
Peržiūrima: 

• Direktyva 98/34/EB, 
Sprendimas 87/95/EEB dėl 
standartizacijos informacinių 
technologijų ir telekomunikacijų 
srityje, 

• Sprendimas 1673/2006 dėl 
Europos standartizacijos 
finansavimo. 

Teisėkūros / Ne 
teisėkūros 

Atsižvelgiant į inovacijų teisės aktų rinkinį, komunikate bus pateiktas veiksmų planas, kuriuo siekiama 
labiau integruotos ES standartizacijos sistemos, efektyvesnių ir veiksmingesnių standartų, geresnių sąlygų 
(ypač inovatyvioms ir sparčiai augančioms bendrovėms) naudotis standartizacija, didesnės ES įtakos 
nustatant standartus tarptautiniu lygiu ir tvaresnės standartų rengimo finansavimo sistemos.  
 

Komunikatas dėl įmonių socialinės 
atsakomybės 

Ne teisėkūros Komunikate dėl įmonių socialinės atsakomybės didžiausias dėmesys bus skirtas Europos piliečių 
pasitikėjimui įmonėmis atkurti. Bus nagrinėjimas klausimas, kaip įmonės atskleidžia aplinkosaugos, 
socialinę ir valdymo informaciją. Antras klausimas – įmonės ir žmogaus teisės atsižvelgiant į pastarojo meto 
pokyčius JT. Trečias klausimas – parama ir įtaka įvairiems tarptautiniams įmonių socialinės atsakomybės 



 

LT 20   LT 

dokumentams, kaip antai JT pasauliniam įmonių susitarimui, EBPO tarptautinio verslo įmonių gairėms ir 
ISO socialinės atsakomybės standarto projektui. 

Komunikatas dėl žaliavų  Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyti pagrindiniai iššūkiai, susiję su galimybe naudotis žaliavomis, ir nepaprastai 
svarbus žaliavų vaidmuo po krizės siekiant užtikrinti tvarų ilgalaikį ES ekonomikos augimą, taigi ir jos indėlį 
įgyvendinant 2020 m. ES strategijos tikslus. Į 2008 m. komunikato peržiūrą bus įtraukti pagrindiniai 
strateginiai klausimai: ypatingos svarbos žaliavų apibrėžimas, kovos su trečiųjų šalių taikomu eksporto 
apribojimu politika, geresnis žaliavų aspekto integravimas į ES vystymosi politiką ir pakaitalų tyrimų 
skatinimas.  

Komunikatas dėl būsimo Europos 
Sąjungos vaidmens, susijusio su 
kosmosu  

Ne teisėkūros Komunikate bus apibrėžti būsimos kosmoso bendrosios programos, kuri bus įgyvendinama pagal būsimas 
finansines programas, prioritetai ir pagrindinės veiklos sritys. Programa padėtų spręsti pagrindinius 
politinius uždavinius. Programa būtų pagrįsta įgyvendinant Galileo, GMES ir kosmoso teminę programą 
pagal 7-ąją bendrąją programą įgyta patirtimi.  

Komunikatas dėl ES statybų sektoriaus 
tvaraus konkurencingumo 

Ne teisėkūros Komunikate didžiausias dėmesys bus skirtas keturiems strateginiams tikslams, kuriais siekiama padidinti 
sektoriaus konkurencingumą: a) vykdyti nuoseklią sektoriaus kokybės politiką; b) pagerinti reglamentavimo 
sąlygas, visų pirma susijusias su viešuoju pirkimu, konkurencija, registravimo ir kvalifikavimo sistemomis, 
sveikatos priežiūra bei sauga ir atsiskaitymų vėlavimu; c) pagerinti švietimą ir mokymą; d) sustiprinti 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir žinių sklaidą. Komunikate taip pat bus pabrėžtas šio sektoriaus vaidmuo 
kovojant su klimato kaita. 

Komunikatas dėl ES turizmo politikos 
sistemos atnaujinimo 

Ne teisėkūros Komunikate bus apibendrintos galimos ES, valstybių narių, regionų, taip pat pramonės ir kitų 
suinteresuotųjų šalių veiksmų sritys ir apžvelgtos tinkamiausios šios veiklos koordinavimo finansinės 
priemonės.  

Direktyvos dėl priemonių, 
reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų 
kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į 
nacionalinių sveikatos draudimo sistemų 
sritį, skaidrumo peržiūra 

Teisėkūros Numatytos peržiūros tikslas – išnagrinėti, kaip adaptuoti direktyvos reikalavimus siekiant pagerinti vaistų 
vidaus rinkos veikimą atsižvelgiant į valstybių narių kainų nustatymo ir lėšų grąžinimo politiką. 

Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo, kuriuo sudaroma 
Konkurencingumo ir inovacijų II-a 
bendroji programa (2014–2020 m.), 
pasiūlymas 

Teisėkūros Pagrindiniai programos politiniai tikslai yra konkurencingumo pagerinimas ir tvarus augimas. Visų pirma bus 
išnagrinėti šie tikslai: sparčiau pritaikyti pramonę prie struktūrinių pokyčių, sudaryti palankias sąlygas 
iniciatyvoms ir įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių, vystymuisi visoje Sąjungoje, sudaryti palankias sąlygas jų 
bendradarbiavimui ir padėti geriau išnaudoti inovacijų (įskaitant ekologines), mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros politikos pramoninį potencialą. 

Reglamento, kuriuo sudaroma Europos 
žemės stebėjimo programa (GMES), 
pasiūlymas 

Teisėkūros Atsižvelgiant į būsimą ES daugiametę finansinę programą, pasiūlyme visų pirma bus išnagrinėti GMES 
paslaugų ir infrastruktūros programavimo bei finansavimo aspektai. Taip pat bus sukurtas reglamento 
įgyvendinimo teisinis ir reglamentavimo pagrindas, įskaitant GMES nuosavybės, duomenų politikos, 
valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo aspektus. 

Reglamentas, kuriuo sudaroma Europos 
kosmoso programa 
 

Teisėkūros Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 189 straipsnį ES turi įgaliojimus sudaryti Europos kosmoso 
programą. Specialus kosmoso programos tikslas būtų padėti įgyvendinti Europos kosmoso politiką 
papildant Europos kosmoso agentūros ir nacionalinių kosmoso agentūrų veiklą. Programa būtų pagrįsta 
įgyvendinant Galileo, GMES ir kosmoso teminę programą pagal 7-ąją bendrąją programą įgyta patirtimi. 

Europos pasaulinės navigacijos palydovų 
sistemų programų administravimo ir 
finansavimo pasiūlymas  
 

Teisėkūros Reikia priimti laikotarpį nuo 2013 m. apimantį naują reglamentą, kuriuo būtų sprendžiami programų 
administravimo ir finansavimo klausimai. Taip pat turi būti išdėstytos agentūros funkcijos. 
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Komunikatas dėl naujos teisės aktų, 
kuriais reglamentuojamos 
nanomedžiagos, peržiūros  

Ne teisėkūros Šiuo komunikatu perteikiami 2008 m. komunikate nurodyti įsipareigojimai dėl nanomedžiagų teisinių 
aspektų siekiant informuoti ES institucijas apie teisinės sistemos pokyčius ir jos taikymą, susijusį su 
nanomedžiagomis.  

Didesnės paramos rinkose už Europos 
Sąjungos ribų veikiančioms ES 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
pasiūlymas 

Ne teisėkūros Pasiūlymo tikslas – paskatinti labiau remti rinkose už Europos Sąjungos ribų veikiančias ES įmones, ypač 
mažąsias ir vidutines įmones. Bus akcentuojamas jau teikiamų paslaugų papildomumas ir sąžininga 
konkurencija. 
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Vidaus rinka ir paslaugos 
Baltoji knyga dėl naujo impulso 
bendrajai rinkai 

Ne teisėkūros Dokumente bus išdėstytos konkrečios iniciatyvos ir etapai, reikalingi siekiant suteikti naują impulsą 
bendrajai rinkai (2012 m. sukaktis). 

Teisės akto iniciatyva dėl krizių 
valdymo ir sprendimo sistemos 

Teisėkūros Ši iniciatyva teikiama atsižvelgiant į 2010 m. komunikatą, jos tikslas – sukurti veiksmingesnę ir našesnę 
krizių valdymo sistemą. 

Komisijos ataskaita dėl pakeitimo 
vertybiniais popieriais išlaikymo 
koeficiento peržiūros 
 

Ne teisėkūros Pateikti šią ataskaitą numatyta Kapitalo reikalavimų direktyvoje; joje bus vertinama, ar reikėtų siūlyti 
padidinti pakeitimo vertybiniais popieriais išlaikymo koeficientą 5 % ir ar koeficiento apskaičiavimo metodais 
užtikrinamas jų tikslų įgyvendinimas. 

Reglamento dėl kredito reitingų agentūrų 
peržiūra siekiant įtraukti nuostatas dėl 
tiesioginės priežiūros 

Teisėkūros Reglamento peržiūros tikslas – įtraukti nuostatas dėl ES veikiančių kredito reitingų agentūrų centrinės 
priežiūros siekiant padidinti investuotojų pasitikėjimą. 

Komunikatas dėl mažmeninės rinkos 
stebėjimo 

Ne teisėkūros Komunikato tikslas – nustatyti mažmeninės rinkos trūkumus tiek vartotojų, tiek tiekėjų požiūriu ir užtikrinti, 
kad būtų priimti veiksmingi ir suderinti daugialypiai politiniai sprendimai. 

Žalioji knyga dėl verslo administravimo 
praktikos finansų įstaigose 

Ne teisėkūros Žaliosios knygos tikslas – nustatyti verslo administravimo praktikos finansų įstaigose trūkumus ir pateikti 
rekomendacijų, kaip juos pašalinti, kad bankai ir kitos finansų įstaigos nekartotų verslo administravimo 
klaidų. 

Direktyvos dėl finansinių konglomeratų 
peržiūra 

Teisėkūros Iniciatyvos tikslas – atnaujinti papildomos priežiūros sistemą. 

Direktyva, kuria iš dalies keičiamos kelios 
finansinių paslaugų direktyvos, kuriose 
nustatyti Europos priežiūros institucijų 
įgaliojimai (II-a bendroji direktyva) 

Teisėkūros Finansinių paslaugų sektoriaus teisės aktus reikia pritaikyti prie Europos bankininkystės institucijos, 
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 
įsteigimo. Į II-ą bendrąją direktyvą turėtų būti įtrauktas draudimo ir vertybinių popierių sektorių pritaikymas. 

Direktyvos 1997/9/EB dėl investuotojų 
kompensavimo sistemų peržiūra 

Teisėkūros Peržiūros tikslas – padidinti investuotojų pasitikėjimą ir užtikrinti didesnį veiksmingumą sukčiavimo ir 
problemų atvejais. 

Direktyva dėl vertybinių popierių teisės 
teisinio tikrumo 

Teisėkūros Direktyvos tikslas – supaprastinti nematerialių vertybinių popierių teisines sąlygas. 

Komunikatas dėl viešojo pirkimo 
didžiausią dėmesį skiriant klausimui, kaip 
padėti įgyvendinti strategijos „Europa 
2020“ prioritetus, kaip antai inovacijas, 
investicijas į mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančias technologijas, 
energijos vartojimo efektyvumą ir kt. 

Ne teisėkūros Komunikato tikslas – patarti, kaip tinkamai taikyti galiojančių teisės priemonių nuostatas siekiant atsižvelgti į 
ekologiškus, socialinius ir su inovacijomis susijusius viešojo pirkimo aspektus. Sutartis sudarančioms 
institucijoms bus paaiškinta, ką jos turi daryti (teisiškai privalomos nuostatos) ir ką jos gali daryti pagal 
dabartinę teisinę sistemą. 

Teisės aktas dėl perėjimo į bendrą 
mokėjimų eurais erdvę (SEPA) termino  
 

Teisėkūros Iniciatyva bus remiamas perėjimas į SEPA nustatant perėjimo prie SEPA produktų (kreditų perkėlimo ir 
tiesioginio debeto) terminus. 

Iniciatyva dėl koncesijų Teisėkūros / Ne 
teisėkūros 

Iniciatyvos tikslas – koncesijų sutarčių sudarymo taisyklėms suteikti teisinio aiškumo ir tikrumo. 

Atsakingo skolinimo ir skolinimosi 
priemonės 
 

Ne teisėkūros Šioje iniciatyvoje bus išdėstyta Komisijos nuomonė klausimais, susijusiais su kreditų suteikimu 
mažmeniniams vartotojams, įskaitant tokius aspektus kaip kredito tarpininko vaidmuo, kredito produktų 
tinkamumo vertinimas, informacijos bei patarimų teikimas ir geresnis atsakingo skolinimosi užtikrinimas.  
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Baltoji knyga dėl draudėjų ir draudimo 
garantinių fondų apsaugos 

Ne teisėkūros Baltosios knygos tikslas – išlaikyti ir sustiprinti vartotojų pasitikėjimą ir paruošti dirvą politiniam sprendimui 
dėl galimų būsimų teisės aktų pasiūlymų. 

Komunikatas dėl hipotekų srities 
(išskyrus turto areštą) gerosios patirties  
 

Ne teisėkūros Komunikate nacionalinėms valdžios institucijoms bus pateikta pavyzdžių ir patarimų, kaip rasti sprendimų 
tuomet, kai vis dar galima užtikrinti, kad piliečiams nebūtų taikomos turto arešto procedūros. 

Teisės akto iniciatyva dėl skaitmeninių 
bibliotekų naudojimosi nežinomų autorių 
kūriniais 
 

Teisėkūros Teisės akto iniciatyvoje bus pateiktas teisinis pagrindas, kuris suteiks ES bibliotekoms galimybę nuskaityti ir 
rodyti nežinomų autorių kūrinius. Iniciatyva padės sparčiau steigti Europos skaitmeninius bibliotekas. 

Pagrindų direktyva dėl kolektyvinių teisių 
valdymo 

Teisėkūros Direktyvoje, kuria grindžiama Europos skaitmeninė darbotvarkė, bus nustatytos autorinius honorarus 
renkančių ir paskirstančių įstaigų veiklos sąlygos.  

Komunikatas dėl sankcijų Ne teisėkūros Komunikatas teikiamas atsižvelgiant į balandžio mėn. ataskaitą Ekonomikos ir finansų reikalų tarybai dėl 
sankcijų. Jo tikslas – nustatyti atgrasomuosius sankcijų taikymo režimus ir suderinti priežiūros įgaliojimus 
bei tikslus Europos Sąjungoje. Šia iniciatyva papildoma Direktyvos dėl piktnaudžiavimo rinka peržiūra. 

Mokumo II direktyvos įgyvendinimo 
priemonės, įskaitant atlyginimo nuostatas 

Teisėkūros Priemonėmis bus nustatytas naujas Mokumo II rizikos kapitalo reikalavimas ir 2-ojo lygmens techninės 
priemonės, įskaitant atlyginimo taisykles. 

Komunikatas ir ataskaita dėl paslaugų 
direktyvų įgyvendinimo rezultatų ir jo 
abipusio vertinimo proceso 

Ne teisėkūros Tai abipusio vertinimo pagal Paslaugų direktyvą tolesni veiksmai, pateikiami politikos dokumente, kuriame 
išdėstoma būsima paslaugų politika. 

Finansinių priemonių rinkų direktyvos 
peržiūra ir teisės aktų pasiūlymai 
(įskaitant neskaidrių prekybos zonų 
klausimą)  

Teisėkūros Peržiūrėti direktyvą reikia dėl gausių į teisės aktus įtrauktų peržiūros išlygų. Siekiama padidinti investuotojų 
pasitikėjimą ir sudaryti vienodas sąlygas, kuriomis užtikrinamas rinkos veiksmingumas ir skaidrumas. 

Žalioji knyga dėl e. pirkimo skatinimo 
etapų 

Ne teisėkūros Žaliojoje knygoje bus išdėstyti tolesni e. pirkimo supaprastinimo ir tarpvalstybinio e. pirkimo kliūčių šalinimo 
etapai. 

Direktyvos dėl informacijos apie 
mažmeninių investicinių produktų 
paketus atskleidimo ir jų pardavimo 
praktikos 

Teisėkūros Direktyvų tikslas – užtikrinti tinkamą pardavimo praktiką bei vartotojų informavimą ir sudaryti sąlygas realiai 
palyginti finansinius produktus. 

Apskaitos direktyvų peržiūra  
 

Teisėkūros Atskaitomybės prievolių supaprastinimas ir modernizavimas. 

Direktyva, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva dėl kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektų, apimanti depozitarijų 
atsakomybę 

Teisėkūros Direktyvos tikslas – padidinti investuotojų apsaugą ir sudaryti kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektams vienodas sąlygas Europoje. 

Direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, peržiūra 
 

Teisėkūros Peržiūrėti šią direktyvą būtina, nes reikia užtikrinti, kad veiktų tinkama pensijų finansavimo struktūra. 

Reglamento dėl Bendrijos prekės ženklų 
peržiūra 
 

Teisėkūros Peržiūros tikslas – pagerinti ir išplėtoti Bendrijos prekės ženklų sistemą siekiant padidinti jos kokybę, 
veiksmingumą ir papildomą naudą vartotojams. Peržiūra bus grindžiama bendru prekės ženklų sistemos 
veikimo Europoje įvertinimu ir apims glaudesnį Vidaus rinkos derinimo tarnybos bei valstybių narių prekės 
ženklų tarnybų bendradarbiavimą, kuris padės kovoti su klastojimu. 
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Komunikatas dėl e. sąskaitų faktūrų 
išrašymo 

Ne teisėkūros Komunikate bus apibrėžta bendra sąveiki e. sąskaitų faktūrų išrašymo sistema siekiant paskatinti ja 
naudotis, nes ji teikia didelę ekonominę naudą ir padeda sumažinti administracinę naštą. Dažniau naudotis 
šia sistema bus naudinga visoms įmonėms ir prekybos partneriams, įskaitant MVĮ. 

Baltoji knyga dėl e. pirkimo  Baltojoje knygoje bus pateiktos išvados dėl konsultacijų, surengtų remiantis 2010 m. Žaliąja knyga dėl e. 
pirkimo. 

Direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo 
peržiūra 

Teisėkūros Peržiūros tikslas – labiau suderinti apibrėžtis, padidinti jų teisinį tikrumą bei tikslumą ir kartu užtikrinti, kad 
būtų pašalinti dabartinės direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo taikymo valstybėse narėse trūkumai. 

Direktyvos dėl intelektinės nuosavybės 
teisių gynimo peržiūra 

Teisėkūros Peržiūros dokumente, kuris bus pateiktas po 2010 m. spalio mėn. ataskaitos, bus pateikti Direktyvos dėl 
intelektinės nuosavybės teisių gynimo pakeitimai.  

Teisingumas, pagrindinės teisės ir pilietybė 
   
Teisės akto iniciatyva dėl bendros 
orientacinės sistemos 

Teisėkūros Iniciatyvoje, kuri parengta atsižvelgiant į 2010 m. komunikatą, bus nurodyta, kokio metodo laikytis ir kaip 
praktiškai naudotis bendra orientacine sistema. 

Rekomendacijos suteikti įgaliojimus 
pradėti derybas dėl duomenų apsaugos 
ir keitimosi informacija teisėsaugos 
tikslais susitarimo su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis pasiūlymas 

Teisėkūros Komisija numačiusi pateikti rekomendaciją Tarybai suteikti įgaliojimus pradėti derybas dėl ES ir JAV 
susitarimo dėl teisėsaugos tikslais perduotų ar apsikeistų asmens duomenų apsaugos. Tai suteiktų teisinio 
tikrumo tiek ES, tiek JAV duomenis tvarkantiems ekonominės veiklos vykdytojams. 

Žalioji knyga dėl laisvo dokumentų – 
civilinės būklės ir autentiškų aktų – 
judėjimo ir legalizavimo supaprastinimo 
 

Ne teisėkūros Laisvas oficialių dokumentų judėjimas gerokai padėtų ES piliečiams laisviau judėti. Žaliosios knygos tikslas 
– sudaryti palankesnes teisinių dokumentų tarpusavio pripažinimo sąlygas, nes dėl dabartinės 
administracinės naštos ribojama piliečių ir įmonių judėjimo laisvė. 

Komunikatas dėl romų socialinės ir 
ekonominės integracijos Europoje 
 

Ne teisėkūros Komunikato tikslas – nurodyti, kaip, remdamasi pasiekta pažanga, ES gali labiau prisidėti prie visiškos 
romų socialinės ir ekonominės integracijos. Jame siūloma įtraukti specialiuosius veiksmingus metodus į 
atitinkamas pagrindines politikos sritis.  

Komunikatas dėl lyčių lygybės strategijos 
(2010–2015 m.) 

Ne teisėkūros Naujoji strategija, kuri bus pateikta po lyčių lygybės plano (2006–2010 m.), sudarys sąlygas praktiškai 
įgyvendinti neseniai priimtą Moterų chartiją.  

Direktyva dėl teisės į informaciją 
baudžiamosiose bylose  

Teisėkūros Siekdama sudaryti palankesnes teismo sprendimų abipusio pripažinimo sąlygas, Komisija pasiūlys 
minimalias taisykles dėl įtariamųjų baudžiamosiose bylose teisės. Šiomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad 
kaltinamieji būtų greitai ir išsamiai informuojami apie savo teises ir apie jiems iškeltus kaltinimus. 

Reglamento dėl įstatymų kolizijos, 
susijusios su sutuoktinių turtinėmis 
teisėmis, įskaitant jurisdikcijos ir abipusio 
pripažinimo klausimą, ir Reglamento dėl 
nesusituokusių porų išsiskyrimo turtinių 
pasekmių pasiūlymas 

Teisėkūros Reglamente bus pateikti objektyvūs tarptautinę santuoką sudariusių piliečių turtui taikytinos teisės 
nustatymo kriterijai. Jie būtų taikomi ir skirtingose valstybėse narėse esančiam santuokinių turtui. 
Reglamente taip pat bus nagrinėjama, kurios valstybės narės teismas turi jurisdikciją, ir nustatytas vienos 
valstybės narės teismo sprendimo pripažinimo bei vykdymo kitoje valstybėje narėje mechanizmas. 

Komunikatas dėl pagrindinių teisių 
politikos 

Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyta ES pagrindinių teisių apsaugos sistema ir pateiktas Komisijos požiūris į tai, kaip 
užtikrinti, kad Pagrindinių teisių chartija būtų veiksmingai taikoma įvairiose ES politikos srityse. Antai bus 
pasiūlyta į visus Komisijos poveikio vertinimus įtraukti pagrindinių teisių skyrių ir pabrėžta metinės 
ataskaitos svarba siekiant stebėti chartijos įgyvendinimą ir laikymąsi. 

Komunikatas dėl duomenų apsaugos 
strategijos 

Ne teisėkūros Komunikatas dėl pagrindinės teisės į duomenų apsaugą apsaugos strategijos įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai. 
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Komunikatas dėl vaiko teisių strategijos 
(2010–2014 m.), grindžiamas ES vaikų 
teisių priemonių poveikio vertinimu 

Ne teisėkūros Komunikate bus pateikti Komisijos prioritetai dėl vaiko teisių, remiantis atliktomis konsultacijomis su ES 
institucijomis, UNICEF, NVO ir vaikais. Komunikate taip pat bus apžvelgtas dingusių vaikų paieškai skirtų 
telefono linijų veikimas. 

Reglamento dėl teismo sprendimų 
vykdymo veiksmingumo gerinimo taikant 
banko sąskaitų areštą Europos 
Sąjungoje pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – padėti įmonėms ir piliečiams išieškoti skolas. Ypač dabar, kai galimybės gauti kapitalo 
ribotos, greitas skolinių reikalavimų vykdymas gali turėti esminės įtakos verslo išlikimui. Reikia geriau 
išieškoti tarpvalstybines skolas, nes šiuo metu vidaus rinkoje daugiau kaip 60 % tarpvalstybinių skolų lieka 
neišieškotos. 

Teisės akto dėl išsamaus įrodymų 
gavimo baudžiamosiose bylose 
mechanizmo, grindžiamo abipusio 
pripažinimo principu ir taikomo visų rūšių 
įrodymams, pasiūlymas 

Teisėkūros Šis naujas modelis galėtų turėti platesnę taikymo sritį ir turėtų būti taikomas kuo įvairesniems įrodymams, 
atsižvelgiant į atitinkamas priemones. 

Teisės akto dėl bendrųjų įrodymų rinkimo 
baudžiamosiose bylose reikalavimų 
įvedimo siekiant užtikrinti jų priimtinumą 
pasiūlymas 

Teisėkūros Dabartinėmis taisyklėmis, skirtomis iš kitos valstybės narės gautų įrodymų priimtinumui užtikrinti, klausimas 
sprendžiamas tik netiesiogiai, nes jose nenustatyti bendri įrodymų rinkimo reikalavimai. Dėl to kyla pavojus, 
kad įrodymais baudžiamosiose bylose veiksmingai keisis tik tos valstybės narės, kurių nacionaliniai įrodymų 
rinkimo reikalavimai panašūs. 

Direktyva dėl nusikaltimo aukų teisių ir jų 
paramos 

Teisėkūros Norima parengti vieną išsamią nusikaltimo aukų apsaugos teisinę priemonę, į ją sujungiant Direktyvą dėl 
žalos atlyginimo nusikaltimo aukoms ir Pamatinį sprendimą dėl nukentėjusiųjų padėties, remiantis abiejų 
dokumentų vertinimu. 

Žalioji knyga dėl kalinimo klausimų Ne teisėkūros Žaliosios knygos tikslas – nurodyti, kaip sustiprinti abipusį pasitikėjimą ir veiksmingiau taikyti abipusio 
pripažinimo principą kalinimo srityje. Reikėtų toliau dėti pastangas skatinti keisti gerąja patirtimi ir padėti 
įgyvendinti Europos Tarybos patvirtintas Europos kalinimo įstaigų taisykles.  

Teisės akto dėl teisinių konsultacijų ir 
teisinės pagalbos pasiūlymas 

Teisėkūros Procesinių teisių veiksmų plane numatyta C priemonė: įtariamieji ir kaltinamieji baudžiamosiose bylose ne 
visuomet gali prireikus gauti (iš dalies) nemokamų teisinių konsultacijų, nes valstybių narių teisinės 
pagalbos nuostatos gerokai skiriasi. 

Tarybos direktyvos 90/314/EEB dėl 
kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų 
paketų peržiūra 

Teisėkūros Direktyva nebesuteikiama reikiama atostogauti išvykstančių vartotojų apsauga ir pakankamas teisinis 
tikrumas įmonėms. Dėl minimalaus direktyvos suderinimo valstybių narių teisinės nuostatos labai skiriasi – 
dėl to susidaro papildomų atitikties reikalavimų vykdymo išlaidų įmonėms, siekiančioms užsiimti 
tarpvalstybine prekyba, ir gali kenkti vartotojams, bandantiems įgyvendinti savo teises kitoje valstybėje 
narėje. 

Teisės akto dėl Europos nuosprendžių 
registrų informacinės sistemos, susijusios 
su nuteistais trečiųjų šalių piliečiais, 
pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – sudaryti bendrą indeksą ir sukurti sistemą, kuri leistų kiekvienos valstybės narės 
centrinei institucijai, registruojančiai teistumą, greitai patikrinti, ar trečiosios šalies pilietis jau buvo teistas ir 
kuriose valstybėse narėse.  

Teisės akto dėl konsulinės apsaugos 
finansinio kompensavimo kilus krizėms 
pagerinimo pasiūlymas 

Teisėkūros Komisijos 2007–2009 m. veiksmų plane dėl veiksmingos konsulinės apsaugos trečiosiose šalyse teigta, 
kad gali būti pagerinti konsulinės paramos koordinavimo mechanizmai. Pasiūlyta apsvarstyti galimybę 
sukurti valstybių narių tarpusavio kompensavimo mechanizmą kilus krizėms. 

Teisės akto, kuriuo iš dalies keičiamas 
Sprendimas 1995/553/EB dėl teisės į 
konsulinę apsaugą įgyvendinimo, 
pasiūlymas 

Teisėkūros Bet kuris ES pilietis, esantis trečiojoje šalyje, kurioje jo valstybė narė neturi atstovybės, turi teisę gauti 
konsulinę paramą iš bet kurios kitos valstybės narės ambasadų arba konsulinių įstaigų tokiomis pat 
sąlygomis kaip ir tų valstybių piliečiai. Komisija siekia padėti valstybėms narėms vykdyti šią užduotį, 
pasiūlydama konkrečių priemonių, kaip užtikrinti, kad visi ES piliečiai būtų informuoti apie savo teises ir kad 
būtų aiškus apsaugos mastas. Pagal Lisabonos sutartį Komisija gali teikti teisės aktų pasiūlymus 
palengvinti tokios apsaugos teikimą.  
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Direktyvos dėl nesąžiningos komercinės 
veiklos keitimas 

Teisėkūros Keitimo tikslas – modernizuoti Direktyvą dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu. 

Komunikatas dėl kovos su rasizmu ir 
ksenofobija 

Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstytas bendras požiūris į tai, kaip geriau sutelkti ir kuo labiau išnaudoti galiojančias 
teisines bei finansines priemones siekiant kovoti su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija. 

Reglamento dėl Eurojusto pasiūlymas Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – suteikti Eurojustui įgaliojimus tiesiogiai pradėti tyrimus patobulinant šios įstaigos vidaus 
struktūrą ir įtraukiant Europos Parlamentą bei nacionalinius parlamentus į Eurojusto veiklos vertinimą, kaip 
numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 85 straipsnyje.  

Komunikatas dėl Europos prokuratūros 
įsteigimo Eurojusto pagrindu 

Ne teisėkūros Tai proga suteikti daugiau įgaliojimų Eurojusto nacionaliniams nariams, sustiprinti Eurojusto kolegijos 
įgaliojimus arba įsteigti Europos prokuratūrą. 

Teisės akto dėl tam tikrų civilinės būklės 
aktų poveikio abipusio pripažinimo 
pasiūlymas  

Teisėkūros 
 

Teisės aktas bus pateiktas atsižvelgiant į Žaliąją knygą dėl laisvo dokumentų, civilinės būklės aktų bei 
autentiškų aktų judėjimo ir teisės aktų supaprastinimo.  

Teisės akto dėl valstybių narių tarpusavio 
atleidimo nuo dokumentų legalizavimo 
formalumų pasiūlymas 

Teisėkūros Teisės aktas bus pateiktas atsižvelgiant į Žaliąją knygą dėl laisvo dokumentų, civilinės būklės aktų bei 
autentiškų aktų judėjimo ir teisės aktų supaprastinimo. 

Jūrų reikalai ir žuvininkystė 
Bendros žuvininkystės politikos 
reformos pasiūlymai 
 

Teisėkūros Bendros žuvininkystės politikos reformos dokumentų rinkinį sudarys šie pasiūlymai: 
- naujo pagrindinio bendros žuvininkystės politikos, įskaitant akvakultūrą, reglamento pasiūlymas, 
- naujo bendro rinkos organizavimo reglamento pasiūlymas, 
- naujos bendros žuvininkystės politikos finansinių aspektų pasiūlymai, 
- techninės priemonės. 

Reglamentai dėl 2011 m. žvejybos 
galimybių 
 

Teisėkūros Bus pateikti įvairūs reglamentai, kuriais 2011–2012 m. bus reglamentuojami Baltijos jūros, Juodosios jūros, 
kitų Atlanto vandenyno zonų ir Šiaurės jūros gelminių žuvų ištekliai. Prieš teikiant šiuos reglamentus 
Tarybai bus pateiktas komunikatas. 

Reglamentai dėl atrinktų rūšių žuvų, kaip 
antai Baltijos jūros lašišos, Keltų jūros 
paprastojo tuno, juodadėmės menkės, 
silkės, Zelandijos merlūzos ir norveginių 
omarų, išteklių daugiamečių valdymo 
arba atkūrimo planų 

Teisėkūros Kalbant apie juodadėmes menkes, silkes, Zelandijos merlūzas ir norveginius omarus, kiekvienais metais, 
remiantis naujais planais, bendras leidžiamas sužvejoti kiekis bus nustatomas taip, kad būtų pasiektas 
tikslas išnaudoti šiuos išteklius atsižvelgiant į didžiausią tausią žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį. 
Kalbant apie paprastuosius tunus, dabartinį išteklių atkūrimo planą reikės iš dalies pakeisti atsižvelgiant į 
2009 m. Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (TATAK) derybų rezultatus. 

„2020 m. jūrų pažinimas. Jūrų duomenys 
ir stebėjimas pažangaus augimo labui“ 

Ne teisėkūros Šiuo metu atsakomybė už duomenų apie Europos jūras ir vandenynus rinkimą padalyta regioninėms, 
nacionalinėms, viešosioms ir privačioms organizacijoms, kurios renka atviro vandenyno ir pakrančių, 
teritorinių bei valstybių jurisdikcijai priklausančių vandenų duomenis. Europos jūrų stebėjimo ir duomenų 
tinklo veiksmų plane bus nurodyti etapai, kurių viešosios ir privačios veiklos vykdytojai turės laikytis 
norėdami teikti geresnes paslaugas.  

EP ir Tarybos reglamentas dėl 
integruotos jūrų politikos tolesnio rėmimo 
programos sudarymo 

Teisėkūros Siūlomo reglamento tikslas – užtikrinti nuolatinę nedidelę finansinę paramą siekiant toliau plėtoti ir 
įgyvendinti integruotą jūrų politiką per likusį dabartinės finansinės programos laiką 2011–2013 m.  
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Komunikatas dėl Šiaurės jūros ir Atlanto 
vandenyno baseinų 

Ne teisėkūros Parengus panašius komunikatus dėl Viduržemio jūros, Baltijos jūros ir Arkties, rengiamos iniciatyvos, 
kuriomis siekiama įgyvendinti Šiaurės jūros ir Atlanto vandenyno baseinų integruotą jūrų politiką. 

EP ir Tarybos reglamento, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas 
Nr. 1288/2009 dėl pereinamojo 
laikotarpio techninių priemonių, 
pasiūlymas 

Teisėkūros Kadangi 2009 m. lapkričio mėn. posėdžiavusiai Tarybai nepavyko susitarti dėl nuolatinių techninių 
priemonių taikymo Atlanto vandenynui (COM (2008) 324), susitarta dėl pereinamojo laikotarpio techninių 
priemonių reglamento, kuriuo užtikrinama, kad Reglamento Nr. 43/2009 III priede nustatytos skubios 
techninės priemonės, susijusios su bendru leidžiamu sužvejoti kiekiu ir kvotomis, būtų toliau taikomos nuo 
2010 m. sausio 1 d. Siūlomo pereinamojo laikotarpio reglamento pakeitimo tikslas – pratęsti jo galiojimą 
18 mėnesių.  

EP ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1185/2003 dėl ryklių pelekų 
pašalinimo laivuose 

Teisėkūros Viena iš alternatyvų – pakeisti nustatytą santykį, pagal kurį sugautų ryklių pelekų svoris neturi viršyti 5 % 
gyvojo svorio (iki apdorojimo), taip: sugautų ryklių pelekų svoris jokiu būdu neturi viršyti 5 % išdarytų (be 
vidurių ir galvų) ryklių svorio. Kita alternatyva būtų vykdyti politiką, pagal kurią žuvų pelekai nebūtų 
nuskutami. 

Komunikatas dėl Bendrijos veiksmų 
plano mažinti atsitiktinį jūrų paukščių 
sugavimą žvejybos įrankiais 
 

Ne teisėkūros Vienas iš Bendrijos tikslų siekiant įtraukti aplinkosaugos reikalavimus į bendrą žuvininkystės politiką yra 
patobulinti žvejybos metodus, kad atsitiktinio ir nereikalingo sugavimo atvejų būtų mažiau, ir pagerinti 
poveikį jūrų aplinkai.  

EP ir Tarybos reglamentas dėl Baltijos 
jūros pelaginių žuvų išteklių valdymo 
plano 

Teisėkūros Reglamento tikslas – sukurti Baltijos jūros pelaginių žuvų išteklių ilgalaikio valdymo sistemą. Bus nustatyti 
ilgalaikio išteklių valdymo uždaviniai bei tikslai ir įtrauktos šiam tikslui pasiekti reikalingos konkrečios 
nuostatos.  

EP ir Tarybos reglamentas, kuriuo 
peržiūrimas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1098/2007 dėl Baltijos jūros menkių 
išteklių daugiamečio plano 

Teisėkūros Tarybos reglamente (EB) Nr. 1098/2007 nustatyta, kad 2010 m. valdymo priemonės turėtų būti įvertintos ir 
prireikus peržiūrėtos, jei taip numatyta vertinimo išvadose.  

EP ir Tarybos reglamentas dėl Šiaurės 
jūros liežuvių ir plekšnių išteklių ilgalaikio 
valdymo plano parengimo 

Teisėkūros Reglamento tikslas – peržiūrėti Šiaurės jūros liežuvių ir plekšnių išteklių ilgalaikio valdymo sistemą ir 
nustatyti ilgalaikio išteklių valdymo uždavinius bei tikslus remiantis įgyvendinant pirmąjį valdymo planą 
pasiektais rezultatais. 
 

Nauji ekonomikos augimo šaltiniai jūrose 
ir vandenynuose: Komunikatas dėl jūrų 
sektoriaus augimo „Nauja pakrančių 
regionų ir jūrų sektoriaus tvaraus augimo 
vizija“ 

Ne teisėkūros Komunikatas bus grindžiamas būsimo pakrančių regionų ir jūrų ekonomikos augimo scenarijų tyrimu, ypač 
bus akcentuojamas teigiamas poveikis užimtumui.  

Komunikatas dėl jūrų priežiūros 
integravimo finansinių pasekmių 

Ne teisėkūros Komisijos paprašyta nustatyti bendros keitimosi informacija aplinkos sistemos finansines pasekmes. 

Regioninė politika 
Teisės aktų dėl Europos regioninės 
plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 
pasiūlymai 

Teisėkūros Reglamentus reikės adaptuoti arba pakeisti atsižvelgiant į ES prioritetus ir į tikslą adaptuoti sanglaudos 
politikos įgyvendinimą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Prie jų bus pridėtos naujos ES sanglaudos 
strateginės gairės nuo 2013 m. 

2010 m. ES sanglaudos politikos 
strateginė ataskaita. Komunikatas dėl 
sanglaudos politikos programų vykdymo 
valstybėse narėse 2007–2013 m. 

Ne teisėkūros Komunikato tikslas – apibendrinti 27 nacionalines strategines ataskaitas apie valstybių narių indėlį 
įgyvendinant sanglaudos politikos tikslus, fondų užduotis ir Bendrijos strateginių gairių tikslų įgyvendinimą, 
nacionalines strategines orientacines sistemas ir integruotas ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
gaires.  
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Komunikatas „Didinti sanglaudos 
politikos indėlį į ES regionų tvarų augimą 
ir strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimą“ 

Ne teisėkūros Komunikate bus pateiktos politinės gairės, kaip suderinti sanglaudos politikos tikslus, susijusius su tvariu 
vystymusi, su strategijos „Europa 2020“ vizija siekiant išteklių atžvilgiu efektyvesnės, ekologiškesnės ir 
konkurencingesnės ekonomikos.  

Komunikatas „Didinti sanglaudos 
politikos indėlį į žinių ekonomikos bei 
regionų inovacijų vystymą ir strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimą“ 

Ne teisėkūros Komunikate bus pateiktos politinės gairės, kaip suderinti sanglaudos politikos tikslus su strategijos „Europa 
2020“ vizija pažangaus ekonomikos augimo srityje siekiant vystyti žinių ir inovacijų regioninę ekonomiką.  

ES strategija dėl Dunojaus regiono Ne teisėkūros 2009 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją iki 2010 m. gruodžio mėn. pateikti ES 
strategiją dėl Dunojaus regiono. 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
Komunikatas „Išteklių atžvilgiu 
efektyvios Europos ir pažangios, 
tvarios bioekonomikos link“ 

Komunikatas Komunikato tikslas – sutelkti mokslinius tyrimus, inovacijas ir švietimą siekiant nustatyti ir palengvinti kelią 
išteklių atžvilgiu efektyvios Europos link ir išdėstyti Europos tvarios bei inovatyvios bioekonomikos viziją ir 
veiksmų planą. Komunikate nagrinėjami politinė sistema ir konkretūs veiksmai, kuriais prisidedama prie 
strategijoje „Europa 2020“ minėtos „Inovacijų Sąjungos“ iniciatyvos, ir nustatomos jų įgyvendinimo 
strateginė darbotvarkė, tvarka ir pažangos stebėjimo sistemos. 

Komisijos pasiūlymas dėl aštuntosios 
bendrosios programos  

Teisėkūros Šis pasiūlymas susijęs su Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatyta 2014–2020 m. mokslinių 
tyrimų finansavimo bendrąja programa. Pasiūlymas, kuriame pateikiamos pagrindinės gairės, bus išsamiau 
išdėstytas keliuose specialiųjų programų ir dalyvavimo jose taisyklių pasiūlymuose. 

Komisijos pasiūlymai dėl Euratomo 
aštuntosios bendrosios programos 

Teisėkūros Šis pasiūlymas susijęs su Euratomo sutartyje numatyta 2014–2018 m. mokslinių tyrimų finansavimo 
bendrąja programa. Pasiūlymas, kuriame pateikiamos pagrindinės gairės, bus išsamiau išdėstytas keliuose 
specialiųjų programų ir dalyvavimo jose taisyklių pasiūlymuose. 

(**) Tarybos rekomendacijos dėl bendro 
programavimo žemės ūkio, aprūpinimo 
maistu saugumo ir klimato kaitos srityje 
pasiūlymas 

Ne teisėkūros Kaip nurodyta strategijoje „Europa 2020“, Komisija sieks baigti kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę, 
sustiprindama bendrą su valstybėmis narėmis programavimą. Klausimas, susijęs su aprūpinimo maistu 
saugumu ir klimato kaitos poveikiu žemės ūkiui, buvo įvardytas kaip vienas svarbiausių iššūkių Europos 
šalių visuomenei ir turi būti sprendžiamas įgyvendinant bendro programavimo iniciatyvą. 

(**) Tarybos rekomendacijos dėl bendro 
programavimo sveikatos, maisto ir dėl 
mitybos kylančių ligų prevencijos srityje 
pasiūlymas 

Ne teisėkūros Klausimas, susijęs su sveikata, maistu ir dėl mitybos kylančiomis ligomis, buvo įvardytas kaip vienas 
svarbiausių iššūkių Europos šalių visuomenei ir turi būti sprendžiamas įgyvendinant bendro programavimo 
iniciatyvą.  

(**) Tarybos rekomendacijos dėl bendro 
programavimo kultūros paveldo, klimato 
kaitos ir apsaugos srityje pasiūlymas 

Ne teisėkūros Ši bendro programavimo iniciatyva padės užtikrinti, kad ES valstybės narės kuo labiau ir iki galo išnaudotų 
savo bendrą kritinę masę, koordinuodamos veiklą. Pagrindiniai tikslai – tirti aplinkos pokyčių poveikį 
kultūros paveldui, plėtoti kultūros paveldo apsaugos priemones ir užtikrinti tvarų kultūros paveldo vystymą. 

Euratomo branduolinių tyrimų ir mokymo 
(taip pat susijusių su tarptautiniu 
termobranduoliniu eksperimentiniu 
reaktoriumi) bendrosios programos 
pasiūlymas 
 
Sprendimas dėl netiesioginių veiksmų 
specialiosios programos 
 
Reglamentas, kuriuo nustatomos 

Teisėkūros Siūlomų teisės aktų, apimančių 2012–2013 m., tikslai – tęsti 2006 m. priimtuose sprendimuose dėl 
Euratomo septintosios bendrosios programos numatytą veiklą ir remti tarptautinio termobranduolinio 
eksperimentinio reaktoriaus statybą atsižvelgiant į naujus biudžeto poreikius.  
 
Dalyvavimo programoje taisyklėse bus išdėstyta išsami sistema, kurios tikslas – užtikrinti veiksmingą 
Euratomo bendrosios programos įgyvendinimą atsižvelgiant į būtinybę visiems dalyviams sudaryti lengvas 
dalyvavimo sąlygas supaprastinant procedūras.  
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dalyvavimo programoje ir tyrimų rezultatų 
skleidimo taisyklės 
Komunikatas dėl Europos mokslinių 
tyrimų erdvės kūrimo globalaus veiksmų 
plano 

Ne teisėkūros Šiame komunikate bus apibrėžti mokslinių tyrimų ir inovacijų plano įgyvendinimo etapai. Jie taip pat bus 
susiję su aštuntosios bendrosios programos rengimu. 

Septintosios bendrosios programos 
įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūra 

Ne teisėkūros Peržiūros dokumente bus pateiktos išvados, į kurias reikia atsižvelgti rengiant aštuntąją bendrąją programą, 
kuri bus pasiūlyta 2011 m. 

Visuotinės svarbos paslaugos 
Komunikatas dėl visuotinės svarbos 
paslaugų kokybės sistemos 

Ne teisėkūros Ši iniciatyva bus pagrįsta prie Lisabonos sutarties pridėtu protokolu. 

2005 m. visuotinės svarbos paslaugų 
teisės aktų rinkinio peržiūra  
 

Ne teisėkūros Pagrindinio teksto galiojimas baigiasi 2011 m. lapkričio mėn. Peržiūros tikslas – pakoreguoti taisykles 
atsižvelgiant į vertinimo ataskaitą, kuri bus baigta 2010 m. Tokią iniciatyvą reikia vertinti turint omenyje siekį 
nustatyti viešųjų ir privačiųjų paslaugų kokybės sistemą, nustatytą pirmininko gairėse. 

2005 m. visuotinės svarbos paslaugų 
teisės aktų rinkinio vertinimo ataskaita 
 

Ne teisėkūros Ši ataskaita turėtų būti parengta remiantis viešosiomis konsultacijomis, kurios bus surengtos ateinančiomis 
savaitėmis. Iniciatyvos, susijusios su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, turi būti vertinamos 
turint omenyje siekį nustatyti viešųjų ir privačiųjų paslaugų kokybės sistemą. 

Pažangus reglamentavimas 
Komunikatas dėl pažangaus 
reglamentavimo 

Ne teisėkūros Komunikate bus išdėstyti Komisijos prioritetai dėl pažangaus reglamentavimo: supaprastinti galiojančius 
teisės aktus ir sumažinti administracinę naštą, laikytis sistemingesnio požiūrio į tai, kaip vertinti teisės aktų 
ir politikos tikslų įgyvendinimo mastą, ir atlikti poveikio vertinimą siekiant užtikrinti naujų pasiūlymų kokybę. 

Tarybos sprendimas dėl solidarumo 
sąlygos (bendras vyriausiojo įgaliotinio ir 
pirmininko pavaduotojo pasiūlymas) 

Teisėkūros Siekiama įgyvendinti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatyta, kad, 
remiantis bendru Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 
pasiūlymu, Tarybos priimtame sprendime patvirtinamos priemonės, skirtos Sąjungai įgyvendinti šią 
solidarumo sąlygą. 

Mokesčiai ir muitų sąjunga 
Komunikatas dėl būsimos PVM 
strategijos 

 Komunikato tikslas – nustatyti veiksmus, kurie gali padėti sumažinti administracinę naštą, kovoti su 
sukčiavimu, modernizuoti ir supaprastinti dabartinę sistemą. 

Komunikatas „Mokesčiai ir vystymasis. 
Bendradarbiavimas su besivystančiomis 
šalimis remiant tinkamą mokesčių 
valdymą“  

Ne teisėkūros Komunikatu skatinama taikyti tinkamo mokesčių valdymo principą ir remiama besivystančių šalių kova su 
mokestinių pajamų slėpimu ir kita žalinga mokestine praktika. Taip pat siūloma sustiprinti apmokestinimo ir 
viešųjų finansų valdymą šiose šalyse. 

Direktyvos dėl elektros energijos 
mokesčių peržiūra 

Teisėkūros Direktyvos peržiūros tikslas – atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ ir siekiant svariai prisidėti 
prie kovos su klimato kaita ir tvaresnės bei išteklių atžvilgiu efektyvesnės ekonomikos, papildyti 
Europos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą ir apmokestinti elektros energijos 
produktus remiantis jų energijos ir anglies dioksido kiekiu. 

Reglamento dėl muitinės veiksmų, 
atliekamų su prekėmis, kurios, kaip 
įtariama, pagamintos pažeidžiant tam 
tikras intelektinės nuosavybės teises, 
peržiūra 

Teisėkūros Peržiūros tikslas – supaprastinti procedūras ir išaiškinti taisykles. 

Nuo 2011 m. taikytinos minimalios 
standartinės PVM normos pasiūlymas  

Teisėkūros Šiuo metu taikomos minimalios standartinės PVM normos galiojimas baigsis 2010 m. gruodžio 31 d., todėl 
bus pasiūlyta pratęsti dabartinės normos galiojimą. 
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PVM režimo (ir kitų paramos sistemų) 
taikymo investiciniams čekiams 
pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – modernizuoti dabartines investiciniams čekiams taikomas PVM taisykles (dėl 
apmokestintinos sumos).  

Žalioji knyga dėl naujos PVM strategijos Ne teisėkūros Konsultacinis dokumentas dėl naujos PVM strategijos, kuriuo užtikrinama, kad strategija būtų pritaikyta prie 
kintančių ekonominių realijų, ir visų pirma atsižvelgiama į naujausią IT raidą (Komunikatą dėl naujos PVM 
strategijos ketinama priimti 2011 m. antrąjį pusmetį). 

Komunikatas dėl iniciatyvos „Piliečiai – 
svarbiausia“ mokesčių politikos srityje 
 

Ne teisėkūros Kadangi rengiamasi suteikti bendrajai rinkai naują impulsą, komunikato tikslas – nustatyti piliečiams 
svarbias sritis (įskaitant dvigubą apmokestinimą, pensijas, antrąją gyvenamąją vietą, kapitalo prieaugio 
arba pajamų mokestį) siekiant parengti privalomos teisinės galios neturinčias iniciatyvas.  

Komunikatas dėl paveldėjimo mokesčių 
koordinavimo 
 

Ne teisėkūros Komunikato tikslas – paskatinti ES valstybes nares koordinuoti paveldėjimo apmokestinimą siekiant užkirsti 
kelią dvigubam apmokestinimui ir dvigubam neapmokestinimui tarpvalstybinėse situacijose. 

Teisės akto dėl bendros konsoliduotos 
įmonių pelno mokesčio bazės pasiūlymas 

Teisėkūros Pasiūlymo tikslas – supaprastinti mokesčių taisykles, sumažinti atitikties reikalavimų vykdymo išlaidas ir 
pašalinti mokesčių kliūtis, su kuriomis šiuo metu susiduria tarpvalstybinę veiklą vykdančios bendrovės. 

Direktyvos dėl bendros apmokestinimo 
sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių 
atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų 
valstybių narių asocijuotų bendrovių, 
peržiūra (išdėstymas nauja redakcija) 

Teisėkūros Peržiūros tikslas – išplėsti direktyvos taikymo sritį sumažinant dalyvavimo ribas, įtraukiant netiesiogines 
kontroliuojančiąsias bendroves ir atnaujinant priedą (bendrovių rūšys). 
 

Prekyba 
Reglamento, kuriuo nuo 2014 m. 
sausio 1 d. taikoma bendroji muitų 
lengvatų sistemos schema, 
pasiūlymas 

Teisėkūros Naujajame reglamente bus peržiūrėta ir patobulinta dabartinė bendroji muitų lengvatų sistema siekiant ją 
supaprastinti, užtikrinti jos numatomumą ir ja kuo labiau padidinti pagal ją teikiamą paramą tvariam 
besivystančių šalių, kurioms šios paramos labiausiai reikia, vystymuisi. 

Reglamento, kuriuo nustatomos 
pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl 
valstybių narių ir trečiųjų šalių tarptautinių 
investicijų susitarimų, pasiūlymas  
 

Teisėkūros Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuria ES suteikti išimtiniai įgaliojimai dėl tiesioginių užsienio investicijų, 
galėtų kilti klausimas, ar gali toliau galioti valstybių narių tarptautiniai investicijų susitarimai ir būti vykdomi 
pagal juos prisiimti įsipareigojimai. Pasiūlymo tikslas – užtikrinti valstybių narių ir trečiųjų šalių sudarytų 
tarptautinių investicijų susitarimų statuso ir galiojimo teisinį tikrumą leidžiant toliau taikyti tokius susitarimus 
ir nustatant valstybių narių būsimų derybų dėl tokių susitarimų ir jų sudarymo tvarkos principus.  

Komunikatas dėl ES investicijų politikos 
 

Ne teisėkūros Komunikato tikslas – išdėstyti svarbiausias būsimos ES investicijų politikos nuostatas. Į komunikatą bus 
įtraukta nemažai priemonių ir (arba) pasiūlymų, kuriais remiantis gali būti teikiami arba svarstomi nauji 
derybų nurodymai dėl būsimų investicijų susitarimų su trečiosiomis šalimis. 

Reglamento, kuriuo pratęsiamas 
bendrosios muitų lengvatų sistemos 
schemos galiojimas (pratęsimo 
reglamento), pasiūlymas 
 

Teisėkūros Techninis dabartinės bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos schemos pratęsimas, kuriuo taip pat 
užtikrinamas tolesnis specialiųjų poschemių – bendrosios lengvatų sistemos ir iniciatyvos „Viskas, išskyrus 
ginklus“ – galiojimas. Siūlomu reglamentu, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 732/2008, 
atliekami tik tie techniniai pakeitimai, kurie būtini dabartinės bendrosios muitų lengvatų sistemos galiojimui 
pratęsti iki 2013 m. gruodžio 31 d. Pasiūlymu neperžiūrima dabartinių paramos pagal šią sistemą gavėjų 
atitiktis paramos teikimo reikalavimams.  

Reglamento, kuriuo koreguojamas 
sprendimų dėl prekybos politikos 
priėmimas atsižvelgiant į Lisabonos 
sutarties įsigaliojimą, pasiūlymas 

Teisėkūros Bendrajame prekybos reglamente bus nagrinėjamos tam tikros specialiosios sprendimų dėl prekybos 
politikos, kuriai anksčiau nebuvo taikoma komitologijos procedūra, priėmimo procedūros. 
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Kovos su klastojimu prekybos 
susitarimas (Tarybos sprendimai dėl 
įgaliojimo pasirašyti ir sudaryti 
susitarimą) 

Teisėkūros Iniciatyvą sudarys sprendimo, kuriuo įgaliojama pasirašyti susitarimą, pasiūlymas ir sprendimo dėl 
susitarimo sudarymo pasiūlymas. Derybų dėl kovos su klastojimu prekybos susitarimo tikslas – sukurti 
tarptautinę sistemą, kuri padėtų užtikrinti, kad būtų griežčiau laikomasi intelektinės nuosavybės įstatymų, 
patobulinant tarptautinius kovos su plataus masto intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, neretai 
vykdomais nusikalstamų susivienijimų, standartus. 

Prekybos ir investavimo kliūčių ataskaita Ne teisėkūros Ataskaitos tikslas – nustatyti, kaip padėti ES bendrovėms lengviau patekti į rinką ir pagerinti 
reglamentavimo sąlygas. 

Transportas 
Tvaraus transporto teisės aktų 
rinkinys. Transeuropinio transporto 
tinklo gairių peržiūra 

Teisėkūros / Ne 
teisėkūros 

Teisės akto dėl dabartinių transeuropinio transporto tinklo gairių peržiūros pasiūlyme didžiausias dėmesys 
bus skirtas pagrindiniam tinklui, kuris geriausiai gali padėti įgyvendinti svarbiausius transeuropinio 
transporto tinklo politikos tikslus. Prie pasiūlymo bus pridėta ataskaita, kurios bus aptarta prioritetinių 
transeuropinio transporto tinklo projektų ir politikos įgyvendinimo pažanga. 

Tvaraus transporto teisės aktų 
rinkinys. Strateginis transporto 
technologijų planas 

Ne teisėkūros Strateginiame transporto technologijų plane bus išdėstyta strateginė mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
įdiegimo sistema, grindžiama politiniais poreikiais ir integruoto, efektyvaus bei ekologiško transporto 
sistemos sukūrimo iki 2050 m. vizija.  

Saugumo teisės aktų rinkinys. 
Komunikatas „Europos saugios kelių 
eismo erdvės link. Strateginės kelių 
eismo saugumo užtikrinimo iki 2020 m. 
gairės“ 

Ne teisėkūros Strateginėse gairėse bus apibūdinti kelių eismo saugumo užtikrinimo veiksmai taikant integruotą metodą 
(vairuotojų elgesys, transporto priemonių ir infrastruktūros saugumas) ir pasitelkiant įvairias politikos sritis 
(transportas, visuomenės sveikata, moksliniai tyrimai, naujos technologijos, kelių eismo saugumo išorės 
aspektas).  

Saugumo skenerių naudojimo oro 
uostuose ataskaita 
 

Ne teisėkūros Ataskaitoje bus įvertintas saugumo skenerių veiksmingumas, jų keliamas pavojus sveikatai, pagrindinių 
teisių ir privatumo pažeidimai.  

Komunikatas dėl keleivių teisių Ne teisėkūros Komunikate bus apžvelgta visų rūšių transporto keleivių teisių padėtis, įskaitant viešųjų konsultacijų 
rezultatus, įvertinta, ar taikant dabartines ES taisykles pakankamai apsaugomos keleivių teisės, ir 
nustatytos galimos būsimos veiklos sritys.  

Vidaus rinkos teisės aktų rinkinys. 
Pirmojo geležinkelių transporto teisės 
aktų rinkinio išdėstymas nauja redakcija 

Teisėkūros Siekiant užtikrinti tikslesnį įgyvendinimą ir (arba) pateikti naujų patarimų, naujosios redakcijos tekste bus 
išaiškintos pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio nuostatos.  

Oro uostų teisės aktų rinkinys. 
Komunikatas dėl oro uostų politikos, prie 
kurio pridedami teisės aktų pasiūlymai 

Teisėkūros / Ne 
teisėkūros 

Komunikate bus aptarta oro uostų politikos vykdymo padėtis, apžvelgta oro uostų pajėgumo veiksmų plano 
įgyvendinimo pažanga ir apsvarstyta, ar reikia peržiūrėti Reglamentą dėl laiko tarpsnių paskirstymo ir 
Direktyvą dėl antžeminių paslaugų.  

E. judumo teisės aktų rinkinys  Teisėkūros / Ne 
teisėkūros 

Šiame teisės priemonių rinkinyje bus numatyta įdiegti naujas technologijas visų rūšių transporto 
priemonėse, siekiant paremti efektyvaus ir tvaraus transporto sistemą. Priemonėse bus nagrinėjami 
integruoto geležinkelių transporto bilietų išdavimo, skaitmeninio tachografo, elektroninių mokesčių, 
integruotų jūrų duomenų ir kiti klausimai.  

Socialinės jūrų darbotvarkės teisės aktų 
rinkinys 

Teisėkūros / Ne 
teisėkūros 

Teisės aktuose bus aptarti įvairūs su žmogiškaisiais ištekliais susiję jūrų transporto aspektai, visų pirma 
jūrininkų rengimas ir sertifikavimas (Komunikatas dėl jūrų transporto socialinės darbotvarkės, Direktyvos dėl 
Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos taikymo kontrolės pasiūlymas ir Direktyvos 2008/106/EB dėl 
jūrininkų rengimo peržiūra)  

Komunikatas dėl krovininio kelių 
transporto rinkos 

Ne teisėkūros Krovininio kelių transporto, įskaitant kelių kabotažą, vidaus rinkos veikimo peržiūra. 
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Komunikatas dėl patekimo į geležinkelių 
rinką sąlygų 

Ne teisėkūros Geležinkelių rinkos, įskaitant vidaus keleivinį transportą, organizavimo peržiūra. 
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III priedas. Supaprastinimo iniciatyvų∗sąrašas 

Pavadinimas Supaprastinimo rūšis Taikymo sritis ir tikslai Metai 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1276/2008 dėl eksportuojamų žemės ūkio 
produktų, už kuriuos skiriamos grąžinamosios išmokos arba kitos 
sumos, monitoringo atliekant fizinius patikrinimus ir Reglamento (EB) 
Nr. 612/2009, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų 
išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles, pakeitimas  

Peržiūra Atlikdamos šias patikras institucijos muitinės dokumentuose 
pateikia ranka rašytas pastabas. Jas sunku suprasti ir 
įskaityti. Problema bus išspręsta pateikiant standartinę 
informaciją skaitmeniniais kodais. 1 priedu bus pakeistas 
5 priedas. 

2010 

Supaprastinimo dokumentų rinkinys, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, taip pat iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias 
tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio 
politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, 
iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) 
Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003 

Peržiūra Tikslas – sumažinti kompleksinio paramos susiejimo 
kontrolės administracinę naštą; supaprastinti ploto 
deklaravimą; sumažinti valstybių narių teikiamų kaimo plėtros 
ataskaitų skaičių; nustatyti su tam tikromis priemonėmis 
susijusių mokėjimų terminus ir suderinti reglamentus su 
delegavimo ir įgyvendinimo įgaliojimais pagal Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo.  

2010 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo siekiama panaikinti 
savanoriško jautienos ženklinimo schemos patvirtinimo procedūrą 

Peržiūra / 
Panaikinimas 

Tikslas – sumažinti savanoriško jautienos ženklinimo 
patvirtinimo administracinę naštą. Todėl reikia iš dalies 
pakeisti Reglamentą Nr. 1760/2000.  

2010 

Komisijos reglamentas, kuriuo išdėstomos (naujos) maisto skirstymo 
labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje normos 

Peržiūra Tikslas – nustatyti aiškesnes, paprastesnes ir 
veiksmingesnes įgyvendinimo normas, pagal kurias labiausiai 
nepasiturintiems asmenims Bendrijoje būtų skirstomas 
maistas. 

2010 

Bendrijos iniciatyva dėl profesinių raumenų ir kaulų sistemos ligų  Nauja redakcija Tikslas – į vieną teisinį dokumentą įtraukti nuostatas dėl 
darbuotojų sveikatos apsaugos ir apsaugos nuo profesinių 
raumenų ir kaulų sistemos ligų rizikos.  

2011 

2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvos 2003/72/EB, papildančios 
Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo, ir 
 
2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvos 2001/86/EB, papildančios 
Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus, peržiūra 

Peržiūra Tikslas – išnagrinėti galimybę supaprastinti nuostatas dėl 
darbuotojų informavimo ir konsultavimo, kai 2011 m. bus 
baigta visapusiška Reglamento (EB) Nr. 1435/2003 (Europos 
kooperatinės bendrovės statutas) vertinimo ataskaita. 

2011–
2012 

Reglamento, kuriuo sukuriama Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų 
registravimo sistema, pasiūlymas 

Nauja redakcija Tikslas – kodifikuoti ir supaprastinti Bendrijos saugesnio ir 
skaidresnio radioaktyviųjų medžiagų vežimo reglamentavimo 
sistemą.  

2010 

                                                 
∗  Dauguma šių iniciatyvų siekiama mažinti administracinę naštą. 
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Teisės aktų dėl pagrindinių saugos standartų radiacinės saugos srityje 
išdėstymas nauja redakcija 

 Tikslas yra 10 teisės aktų išdėstyti nauja redakcija – viena 
direktyva, kuria nustatomi pagrindiniai apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamų pavojų saugos 
standartai, ir atnaujinti juos, atsižvelgiant į Tarptautinės 
radiacinės saugos komisijos rekomendacijas. 

2011 

Rekomendacijos dėl radiacinių padarinių peržiūra Peržiūra Tikslas – aiškiau išdėstyti, supaprastinti ir patobulinti 
Rekomendaciją dėl 37 straipsnio taikymo. Pagal šią 
rekomendaciją Komisija teikia nuomones dėl planų, dėl kurių 
atsiranda radioaktyviųjų išmetalų, galinčių sukelti radiacinių 
padarinių kaimyninėms valstybėms narėms, įgyvendinimo. 

2010 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi L 
kategorijos motorinių transporto priemonių ir tokioms transporto 
priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų 
patvirtinimo pagrindai, pasiūlymas 

Panaikinimas  Tikslas – sumažinti pramonės, ES ir nacionalinės teisės aktų 
leidėjų bei tipo patvirtinimo institucijų administracinę naštą. 

2010 

Reglamentas dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių tipo 
patvirtinimo (24 direktyvų panaikinimas) 

Panaikinimas  Pasiūlymu bus panaikintos 24 direktyvos ir pakeistos vienu 
reglamentu.  

2010 

Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 
80/720/EEB, 86/298/EEB, 86/415/EEB ir 87/402/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/25/EB ir 2003/37/EB, susijusios 
su žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimu, siekiant jas 
suderinti su technikos pažanga 

Peržiūra Pasiūlymu bus iš dalies pakeistos 6 direktyvos dėl žemės 
ūkio traktorių, siekiant aiškiau išdėstyti ir patobulinti 
techninius reikalavimus. 

2010 

Direktyva 94/25/EB dėl pramoginių laivų   Tikslas – sumažinti pramoginių laivų triukšmą ir 
išmetamuosius teršalus ir geriau saugoti žmonių sveikatą ir 
aplinką, ribojant reikalavimų laikymosi išlaidas dėl skirtingų 
teršalų standartų skirtingose teisės sistemose. Direktyva bus 
suderinta su naująja teisės aktų sistema (Sprendimas 
768/2008/EB). 

2010 

Direktyva 97/68/EB dėl ne keliais judančių mašinų išmetamų dujinių ir 
kietųjų dalelių teršalų 

  Pasiūlymu bus supaprastintos prekybos ne keliais 
judančiomis mašinomis, taip pat tipo patvirtinimo normos. 
Direktyva bus suderinta su naująja teisės aktų sistema 
(Sprendimas 768/2008/EB). 

2010 

Direktyva 2000/14/EB dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 
skleidžiamo triukšmo 

  Šiuo pasiūlymu bus supaprastintas direktyvos veikimas, 
peržiūrėtos jos atitikties vertinimo procedūros ir patobulinta 
rinkos priežiūra. Direktyva bus suderinta su naująja teisės 
aktų sistema (Sprendimas 768/2008/EB). 

2010 

Direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių  

  Peržiūra bus siekiama pakeisti daug nepraktiškų ir 
neveiksmingų administracinių nuostatų modernesnėmis 
elektroninėmis priemonėmis ir sutelkti dėmesį į vykdymą bei 
geresnes priemones nacionalinėms administracijoms. 

2010 
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Trąšos. Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų, siekiant suderinti jo I ir 
IV priedus su technikos pažanga, projektas  

 Peržiūra Tikslas – iš dalies pakeisti reglamento IV priedą, siekiant 
užtikrinti, kad atliekant oficialias patikras būtų remiamasi 
Europos standartizacijos komiteto standartais.  

2011 

2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/105/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/82/EB dėl didelių, 
su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės 

  Nuostatos bus supaprastintos ir (arba) racionalizuotos, 
siekiant sumažinti administracinę naštą, pirmiausia dėl 
atsiskaitymo įpareigojimų. 

2010 

Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės   Požiūris, paremtas rizika pagrįstu valdymu, padės 
supaprastinti vandens išteklių valdymą ir sumažinti stebėjimo 
ir atsiskaitymo naštą.  

2010 

Teisės akto dėl atliekų acquis nuoseklumo ir (arba) supaprastinimo 
pasiūlymas (teisės aktų, reglamentuojančių specifines produktų atliekas, 
suderinimas su Pagrindų direktyva dėl atliekų, įskaitant direktyvas dėl 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, baterijų ir pakavimo)  

 Peržiūra Tikslas – atlikti visapusišką ES grąžinamojo perdirbimo 
direktyvų peržiūrą per kitą Komisijos kadenciją.  

2012 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
1998 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/98 dėl 
krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų, pasiūlymas 

Peržiūra Pasiūlymu siekiama Maltai netaikyti atsiskaitymo reikalavimų 
pagal Tarybos reglamentą Nr. 1172/98.  

2011 

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos Peržiūra Šia peržiūra siekiama supaprastinti reglamentą ir suderinti jį 
su kitais atsiskaitymo įsipareigojimais, nustatytais Bendrijos 
teisės aktuose dėl atliekų. 

2010 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/109/EB dėl vaismedžių   Pasiūlymu siekiama sumažinti kintamųjų, reikiamų atliekant 
vaismedžių sodų tyrimą, skaičių, nustatyti ribinius dydžius 
nacionaliniu lygmeniu, kad būtų galimybė neteikti ataskaitų, ir 
dažniau naudoti administracinius duomenis ir kitus išteklius, o 
ne tyrimus. 

2010 

1995 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 95/57/EB dėl statistinės 
informacijos turizmo srityje rinkimo  

Peržiūra Pasiūlymu bus pakeista direktyvos taikymo sritis, siekiant 
sumažinti atsiskaitymo reikalavimus. Valstybėms narėms bus 
leista sudarant statistiką taikyti apytikrio apskaičiavimo 
metodus, ne tyrimus.  

2010 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų 
civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasiūlymas 

Peržiūra Pasiūlymu bus panaikinti tam tikri formalumai, kuriuos 
piliečiai turi atlikti, kad teismo sprendimas būtų pripažįstamas 
ir vykdomas užsienyje.  

2011 

Pasiūlymas iš dalies pakeisti ES duomenų apsaugos teisines priemones Peržiūra ES asmens duomenų apsaugos teisinė sistema bus 
suderinta su Lisabonos sutartimi, supaprastinta ir pritaikyta, 
atsižvelgiant į technologinius pokyčius.  

2010 

Šengeno sienų kodekso pakeitimas 
 

Peržiūra Tikslas – suderinti kodeksą su Reglamentu dėl keleivių 
registravimo programos ir Reglamentu dėl atvykimo bei 
išvykimo sistemos, siekiant palengvinti konkrečių pasienio 
kontrolės reikalavimų įgyvendinimą ir juos suderinti, taip pat 
šalinti priėmus kodeksą nustatytus trūkumus. 

2011 
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos 
techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš 
dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 88/98, pasiūlymas 

Peržiūra Pakeitimas reikalingas, atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo 
Lisabonos sutartis ir reikia perskirstyti nuostatas dėl techninių 
priemonių, nustatytų Reglamente dėl žvejybos galimybių 
Baltijos jūroje. 

2010 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos 
kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos 
taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės 
kontrolės agentūrą 

Peržiūra Tikslas – modernizuoti procedūras ir palengvinti geresnį 
vykdymą, sumažinant šio sektoriaus ir viešojo administravimo 
sektoriaus naštą ir plačiau naudojant IT priemones, kad būtų 
mažiau atsiskaitymo įpareigojimų.  

2010 

Pasiūlymai dėl bendros žuvininkystės politikos reformos Peržiūra Reforma aprėps naują pagrindinį reglamentą dėl bendros 
žuvininkystės politikos, įskaitant akvakultūrą, taip pat naują 
reglamentą dėl bendro rinkos organizavimo ir finansinius 
pasiūlymus. Įvykdžius reformą bus kiek įmanoma 
supaprastinta reglamentavimo aplinka. 

2011 

Išsami Ketvirtosios ir Septintosios direktyvų peržiūra ir su ja susijusio (-
ių) direktyvos (-ų) pasiūlymo (-ų) pateikimas 

Peržiūra Išsami Ketvirtosios ir Septintosios direktyvų peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į konkrečius MVĮ interesus. 

2011 

2001 m. spalio 8 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2157/2001 dėl 
Europos bendrovės (SE) statuto 

 Galimas Europos bendrovės įkūrimo ir jos buveinės 
perkėlimo taisyklių supaprastinimas. 

2012 

Reglamento (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos 
stiprinimo išdėstymas nauja redakcija  

Nauja redakcija Tikslas – aiškiau išdėstyti ir patobulinti esamas nuostatas, 
įvertinus, kaip valstybės narės įgyvendina atitinkamus teisės 
aktus.  

2012 

E. judumo teisės aktų rinkinys. Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių 
transporto priemonėse naudojamų tachografų išdėstymas nauja 
redakcija 

Nauja redakcija Bus atnaujinta teisės aktų sistema, siekiant padidinti 
profesionalių vairuotojų naudojamų skaitmeninių tachografų 
saugumą ir funkcionalumą. Bus sumažinta verslo subjektų 
administracinė našta, padidinant kontrolės patikimumą, 
siekiant užtikrinti patikimesnę kontrolę ir sąžiningą kelių 
transporto operatorių konkurenciją.  

2011 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų įrenginių pasiūlymas Nauja redakcija Peržiūra siekiama padidinti teisinį tikrumą ir direktyvos 
veiksmingumą. Europos standartai bus taikomi plačiau.  

2010 

Vidaus rinkos teisės aktų rinkinys. Pirmojo geležinkelių transporto teisės 
aktų rinkinio išdėstymas nauja redakcija. Teisinio pagrindo, kuriuo 
reglamentuojamas patekimas į geležinkelių transporto rinką, 
supaprastinimas ir modernizavimas 

Nauja redakcija Trys direktyvos bus sujungtos ir pertvarkytos, bus pašalintos 
nuorodos viena į kitą, aiškiau išdėstytos pirmojo geležinkelių 
transporto teisės aktų rinkinio nuostatos, padidintas tikslumas 
ir (arba) pateikta patarimų dėl įgyvendinimo.  

2010 

Teisės akto pasiūlymas, kuriuo Direktyva dėl Bendrijos laivų eismo 
stebėjimo išdėstoma nauja redakcija 

Nauja redakcija  Tikslas – integruoti ir atnaujinti, atsižvelgiant į naujausius 
techninius pokyčius. Siekiama sukurti labiau integruotą jūrų 
laivybos priežiūros sistemą. 

2012 

Tarybos Direktyva 96/50/EB dėl nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų, 
leidžiančių vežti krovinius ir keleivius Bendrijos vidaus vandenų keliais, 
įgijimo sąlygų suderinimo 

  Tikslas – padidinti teisinį aiškumą, palengvinti laivų kapitonų 
galimybę patekti į Reiną ir užtikrinti geresnius saugos 
standartus visuose ES vidaus vandenų keliuose.
 

2010 
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 766/2008, iš dalies 
keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių 
administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei 
Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės 
ūkio teisės aktų taikymą, išdėstymas nauja redakcija 
 
 

Nauja redakcija Reglamentu Nr. 766/2008 ir 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos 
sprendimu 2009/917/TVR dėl informacinių technologijų 
naudojimo muitinės tikslais iš dalies reglamentuojami tie 
patys klausimai. Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (33 ir 325 straipsnių) nuostatas, siekiama 
turėti vieną dokumentą.  
Poveikis – pirmiausia geresnė galimybė naudotis teisės 
aktais. 
 

2011 

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui. Mokslinių tyrimų 
bendrųjų programų įgyvendinimo supaprastinimas 

Peržiūra Tikslas – pradėti institucijų diskusijas, pateikiant 
supaprastinimo galimybes, siekiant imtis konkrečių veiksmų 
pagal dabartinę teisinę sistemą arba pateikiant teisėkūros 
pasiūlymus.  

2010 

Nauji galiojančių direktyvų dėl medicinos prietaisų (90/385, 93/42, 98/79) 
išdėstymo nauja redakcija pasiūlymai 

Nauja redakcija Tikslas – supaprastinti ir sugriežtinti taisykles, siekiant aukšto 
sveikatos apsaugos lygio, kartu užtikrinant, kad tinkamai 
veiktų vidaus rinka. 

2011 

Direktyvų dėl plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, 
išdėstymas nauja redakcija – vienu Komisijos reglamentu  

Nauja redakcija Išdėstymo nauja redakcija – vienu reglamentu – tikslas yra 
sparčiau teikti leidimus naudoti naujus priedus ir monomerus, 
taip pat supaprastinti sudedamųjų dalių išsiskyrimo taisykles. 

2010 

Komisijos direktyvos, kuriomis dėl vidaus rinkos konsolidavimo iš dalies 
keičiamos tam tikros su augalų genetinių išteklių (sėklų mišinių) 
išsaugojimu susijusios direktyvų dėl sėklų pateikimo į rinką nuostatos: 
- Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla; 
- Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla; 
- Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių 
katalogo;  
- Tarybos direktyva 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla;
- Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla;
- Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis; 
- Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų 
sėkla;  
Tarybos direktyva 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo 
medžiaga; 
- Tarybos direktyva 98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų 
dauginamąja medžiaga;  
-Tarybos Direktyva 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir 
sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą;
- Tarybos direktyva 92/34/EEB dėl prekybos vaisinių augalų 
dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais; 
- Tarybos direktyva 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja 
medžiaga. 

  Atsižvelgiant į viso šios srities acquis įvertinimą, tikslas – 
supaprastinti ir sumažinti administracinę naštą.  

2010 

Tarybos ir Europos Parlamento reglamentas, kuriuo peržiūrima Nauja redakcija Tikslas – supaprastinti taisykles ir sumažinti administracinę 2010 
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Direktyva 2009/39/EB dėl specialios mitybinės paskirties maisto 
produktų (nauja redakcija)  

naštą, atsižvelgiant į kitus horizontaliuosius ir vertikaliuosius 
teisės aktus, be kita ko, dėl informacijos teikimo, maisto 
priedų ir spiritavimo.  

Komunikatas dėl būsimos PVM strategijos Peržiūra / Nagrinėjimas Tikslas – sumažinti administracinę naštą, kovoti su 
sukčiavimu, modernizuoti ir supaprastinti dabartinę sistemą, 
atsižvelgiant į žaliąja knyga paskatintų konsultacijų 
rezultatus. 

2011 

Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos su valdžios institucijų PVM 
taikymu ir tam tikros visuomenei naudingos veiklos atleidimu nuo jo 
susijusios Direktyvos 77/388/EEB nuostatos, pasiūlymas 

Peržiūra Tikslas – užtikrinti labiau suderintas ir neutralias PVM 
sistemas, pirmiausia aiškiau išdėstant apibrėžtis.  

2011–
2012 
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IV priedas. Atsiimtinų dar nepriimtų pasiūlymų sąrašas 

 

COM/SEC. Tarpinstitucinė nuoroda 

Pavadinimas  Pagrindimas 

COM (1980) 298 TARYBOS REGLAMENTO (EEB), KURIUO NUSTATOMA AVIENOS 
BAZINĖ KAINA, INTERVENCINĖ KAINA IR ORIENTACINĖ KAINA 1980–81 
PREKYBOS METAIS, PASIŪLYMAS 

Pasenęs. 

COM (2007) 712 
2007/0246/ACC 

TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos bendrijos ir Australijos susitarimo dėl 
prekybos vynu pasiūlymas 

Pasenęs. Sprendimą Taryba priėmė kaip Sprendimą 
2009/49, pagrįstą pasiūlymu COM (2008) 653.  

COM (2007) 239 TARYBOS SPRENDIMO, kuriuo nustatomi Europos plėtros fondą 
finansuojančių valstybių narių finansiniai įnašai (2007 m. papildoma įnašų 
dalis), pasiūlymas 

Pasenęs. 2007 m. birželio 28 d. Taryba priėmė sprendimą, 
pagrįstą 2007 m. birželio 13 d. Komisijos pasiūlymu 
COM (2007) 321.  

COM (1979) 345 TARYBOS SPRENDIMO EUROPOS ANGLIES IR PLIENO BENDRIJAI 
(EAPB) SKIRTI SPECIALŲ FINANSINĮ ĮNAŠĄ IŠ EUROPOS BENDRIJŲ 
BENDROJO BIUDŽETO PASIŪLYMAS 

Pasenęs. 

COM (1998) 96 TARYBOS SPRENDIMO dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos protokolo pasirašymo Europos bendrijos vardu pasiūlymas 

Pasenęs. 1998 m. birželio 16 d. Taryba šiuo klausimu 
pateikė išvadas. 

COM (2006) 602 TARYBOS SPRENDIMO, nustatančio poziciją, kuri turi būti priimta Europos 
bendrijos vardu dėl pasiūlymo iš dalies keisti Jungtinių Tautų Bendrosios 
klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą, pasiūlymas 

Pasenęs. Pasiūlymas susijęs su Kioto protokolo šalių 
2006 m. lapkričio mėn. susitikimu (angl. COP/MOP2). 
 

COM (1980) 863/2 TARYBOS REGLAMENTO (EEB) DĖL TAM TIKRŲ PASKOLŲ, SUTEIKTŲ 
PAGAL BENDRIJOS IŠIMTINĖS PARAMOS NUO 1980 M. LAPKRIČIO 
MĖN. ŽEMĖS DREBĖJIMO ITALIJOJE NUKENTĖJUSIOMS ZONOMS 
ATSTATYTI SCHEMĄ, PALŪKANŲ SUBSIDIJŲ PASIŪLYMAS 
(PROPOSITION DE REGLEMENT(CEE)DU CONSEIL RELATIF A LA 
BONIFICATION D'INTERET DE CERTAINS PRETS ACCORDES DANS LE 
CADRE DE L'AIDE EXCEPTIONNELLE DE LA COMMUNAUTE EN 
FAVEUR DE LA RECONSTRUCTION DES ZONES SINISTREES PAR LE 
SEISME SURVENU EN ITALIE EN NOVEMBRE 1980)  

Pasenęs. 

SEC (2002) 1110 TARYBOS REKOMENDACIJOS PORTUGALIJAI, siekiant ištaisyti 
perviršinio valstybės biudžeto deficito padėtį, pasiūlymas. Sutarties 
104 straipsnio 7 dalies taikymas 

Pasenęs. 

SEC (2002) 1118 TARYBOS SPRENDIMO dėl deficito Portugalijoje pasiūlymas. Europos 
bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 6 dalies taikymas 

Pasenęs. 

SEC (2002) 1246/1 TARYBOS SPRENDIMO iš anksto perspėti Prancūziją dėl galimo perviršinio 
deficito pasiūlymas 

Pasenęs. 

SEC (2002) 1246/2 TARYBOS SPRENDIMO dėl rekomendacijos, siekiant iš anksto perspėti 
Prancūziją dėl galimo perviršinio biudžeto deficito, viešo paskelbimo 
pasiūlymas 

Pasenęs. 

SEC (2005) 994 TARYBOS REKOMENDACIJOS PORTUGALIJAI, siekiant ištaisyti Pasenęs. 
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perviršinio valstybės biudžeto deficito padėtį, pasiūlymas 
COM (2002) 615 
2002/0262/ACC 

TARYBOS SPRENDIMO dėl Bendrijos pozicijos dėl Jungtinio konsultacinio 
komiteto steigimo, kurio klausimą turi spręsti pagal Europos sutartį tarp 
Europos Bendrijų ir Lietuvos įsteigta asociacijos taryba, pasiūlymas 

Pasenęs. 

COM (1986) 14 TARYBOS REGLAMENTO, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS 
REGLAMENTAS (EEB) NR. 1365/75 DĖL EUROPOS GYVENIMO IR 
DARBO SĄLYGŲ GERINIMO FONDO ĮSTEIGIMO, PASIŪLYMAS 

Pasenęs. 

COM (2001) 344 
2001/0137/COD 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, savarankiškai 
dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir 
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, pasiūlymas 

Pasenęs. Įtrauktas į Reglamentą Nr. 883/2004. 
 

SEC (1993) 1465 TARYBOS SPRENDIMO, KURIUO PRIIMAMI KOMISIJOS DERYBŲ DĖL 
TARPTAUTINĖS BRANDUOLINĖS SAUGOS KONVENCIJOS 
NURODYMAI, PASIŪLYMAS 

Pasenęs. Euratomas pagal 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos 
sprendimą prisijungė prie Branduolinės saugos konvencijos.  

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

TARYBOS DIREKTYVOS (Euratomas), kuria nustatomi pagrindiniai 
įsipareigojimai ir bendri principai dėl branduolinių objektų saugos, 
pasiūlymas 

Pasenęs, kadangi 2009 m. birželio 18 d. priimta Direktyva 
(Euratomas), kuria nustatoma Bendrijos branduolinės 
saugos sistema. 

   
COM (2004) 716 
2004/0249/CNS 

TARYBOS DIREKTYVOS dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro 
vežimo priežiūros ir kontrolės pasiūlymas 

Pasenęs. Taryba parengė pasiūlymą pagal COM/2005/673.  

COM (2006) 179 TARPINSTITUCINIO SUSITARIMO dėl institucijų bendradarbiavimo pagal 
tarptautines konvencijas, prie kurių prisijungusi Europos atominės energijos 
bendrija ir jos valstybės narės, projektas 

Pasenęs. 

COM (2007) 748 TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos bendrijos pozicijos Energijos bendrijos 
Ministrų taryboje nustatymo (Belgradas 2007 m. gruodžio 18 d.) pasiūlymas 

Pasenęs. 

COM (1979) 179 REKOMENDACIJA DĖL TARYBOS SPRENDIMO ĮGALIOTI KOMISIJĄ 
DALYVAUTI DERYBOSE DĖL MIGRUOJANČIŲ LAUKINIŲ GYVŪNŲ 
RŪŠIŲ IŠSAUGOJIMO KONVENCIJOS 

Pasenęs. 

COM (1985) 281 REKOMENDACIJA DĖL TARYBOS SPRENDIMO ĮGALIOTI KOMISIJĄ 
BENDRIJOS VARDU DERĖTIS DĖL PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ PAGAL 
JŪROS APSAUGOS NUO TARŠOS IŠ SAUSUMOJE ESANČIŲ ŠALTINIŲ 
PRIĖMIMO 

Pasenęs. 

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

REKOMENDACIJA DĖL TARYBOS SPRENDIMO ĮGALIOTI KOMISIJĄ 
BENDRIJOS VARDU DERĖTIS EBPO IR UNEP SISTEMOJE DĖL 
PRANEŠIMO IR KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRŲ, SUSIJUSIŲ SU 
PREKYBA PAVOJINGOMIS CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS 

Pasenęs. 

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

TARYBOS REZOLIUCIJOS DĖL EUROPOS APLINKOS AGENTŪROS 
PLĖTROS IR VEIKLOS PROJEKTAS 

Pasenęs. 1995 m. lapkričio 9 d. Taryba šiuo klausimu 
pateikė išvadas. 

COM (1998) 344 TARYBOS SPRENDIMO dėl JT/EEK Konvencijos dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais pasirašymo Europos bendrijos vardu pasiūlymas 

Pasenęs. 1998 m. birželio 17 d. Taryba šiuo klausimu 
pateikė išvadas. 
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COM (2007) 367 
2007/0126/COD 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria panaikinama 
Tarybos direktyva 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos 
viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam 
ryšiui suderintai diegti Bendrijoje, pasiūlymas 

Pasenęs. Komisija pateikė pakeistą pasiūlymą 
COM (2008) 762, kurį teisės aktų leidėjas priėmė kaip 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/114/EB, kuria 
iš dalies keičiama Tarybos direktyva 87/372/EEB.  

COM (2006) 255 TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos 
Vyriausybės susitarimo dėl Bulgarijos dalyvavimo Europos narkotikų ir 
narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo pasiūlymas 

Pasenęs. 

COM (2006) 256 TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos bendrijos ir Rumunijos susitarimo dėl 
Rumunijos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 
veikloje sudarymo pasiūlymas 

Pasenęs. 

COM (2006) 752/3 Tarybos sprendimų dėl Protokolo tarp Europos Sąjungos, Europos bendrijos, 
Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės dėl Lichtenšteino 
Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir 
Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos 
asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo 
Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo pasiūlymai 

Pasenęs įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo; 
sujungtas su COM (2006) 752/4. 

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

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl baudžiamųjų 
priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą 
pasiūlymas 

2011 m. Komisija ketina pateikti naują pasiūlymą. 

COM (2007) 306 
2007/0104/CNS 

TARYBOS SPRENDIMO dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) aplinkai 
skirtos ryšių infrastruktūros įrengimo, veikimo ir valdymo pasiūlymas 

Šiuo (ir toliau nurodytu) pasiūlymu siekta nustatyti konkretų 
naujos sutarties dėl šios veiklos teisinį pagrindą. Kadangi 
kvietimas teikti pasiūlymus baigtas, minėti du pasiūlymai 
pasenę. 
 

COM (2007) 311 
2007/0108/CNS 

TARYBOS REGLAMENTO dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) 
aplinkai skirtos ryšių infrastruktūros įrengimo, veikimo ir valdymo pasiūlymas 

Šiuo (ir pirmiau nurodytu) pasiūlymu siekta nustatyti 
konkretų naujos sutarties dėl šios veiklos teisinį pagrindą. 
Kadangi kvietimas teikti pasiūlymus baigtas, minėti du 
pasiūlymai pasenę. 
 

COM (1980) 722 
1980/1031/CNS 

TARYBOS REGLAMENTO (EEB) DĖL TAM TIKRŲ ŽUVŲ IŠTEKLIŲ 
BENDRIJOS ŽVEJYBOS ZONOJE BENDRO SUGAUTI LEIDŽIAMO 
KIEKIO NUSTATYMO 1981 M. IR ŠIO KIEKIO SUGAVIMO KARTU SU 
BENDRIJOS TURIMOMIS DALIMIS SĄLYGŲ PASIŪLYMAS 

Pasenęs. 

COM (2007) 595 
2007/0222/APP 

TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo Komisija įgaliojama patvirtinti Europos 
bendrijos ir trečiųjų šalių sudarytų žuvininkystės partnerystės susitarimų 
protokolų pakeitimus, pasiūlymas 

Pasenęs pagal naujas Lisabonos sutartyje nustatytas 
žuvininkystės partnerystės susitarimų priėmimo teisėkūros 
procedūras.  

COM (2007) 782 TARYBOS SPRENDIMO dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos 
galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Mauritanijos 
Islamo Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, 
denonsavimo pasiūlymas 

Pasenęs. 2008 m. liepos 15 d. priimtas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 704/2008. 

COM (2008) 324 
2008/0112 CNS 

Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių apsaugos taikant technines 
priemones pasiūlymas 

Pasenęs. 2009 m. lapkričio 27 d. priimtas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 dėl pereinamojo laikotarpio 
techninių priemonių nustatymo 2010 m. sausio 1 d. – 
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2011 m. birželio 30 d. laikotarpiui. 
COM (1975) 490 
1975/1012/CNS 

TARYBOS REGLAMENTO (EEB) DĖL KROVINIŲ VEŽIMO TARP 
VALSTYBIŲ NARIŲ GELEŽINKELIAIS, KELIAIS IR VIDAUS VANDENŲ 
KELIAIS RINKŲ STEBĖJIMO SISTEMOS PASIŪLYMAS 

Pasenęs. 

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

TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos 
susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo 
pasiūlymas 

Pasenęs.  

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

TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos bendrijos ir Rumunijos susitarimo dėl 
tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo pasiūlymas 

Pasenęs.  

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

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl tiekimo 
grandinės saugumo didinimo pasiūlymas 

Pasenęs. Šio pasiūlymo tikslai įtraukti į Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 450/2008, nustatantis 
Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės 
kodeksas). 

COM (2005) 468 
2005/0198/APP  

TARYBOS SPRENDIMO, įgaliojančio Europos bendrijos vardu sudaryti 
Europos bendrijos ir Šveicarijos Federalinės Tarybos susitarimo 
memorandumą dėl Šveicarijos Konfederacijos įnašo siekiant sumažinti 
ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, taip 
pat įgaliojantis tam tikras valstybes nares atskirai sudaryti susitarimus su 
Šveicarijos Konfederacija dėl memorandumo įgyvendinimo, pasiūlymas 

Pasenęs. Šis pasiūlymas įtrauktas į 2006 m. vasario 27 d. 
pasirašytą Europos Sąjungos ir Šveicarijos susitarimo 
memorandumą. 

COM (1998) 339 TARYBOS SPRENDIMO dėl laikino draudimo Austrijoje parduoti genetiškai 
modifikuotus kukurūzus (Zea mays L.), kurių insekticidinės savybės buvo 
kompleksiškai modifikuotos Bt-endotoksino genu ir kurie įgijo padidintą 
toleranciją herbicidui amonio glufozinatui, pasiūlymas 

Pasenęs. 
 
 

COM (1998) 340 TARYBOS SPRENDIMO dėl laikino draudimo Liuksemburge naudoti ir 
parduoti genetiškai modifikuotus kukurūzus (Zea mays L.), kurių 
insekticidinės savybės buvo kompleksiškai modifikuotos Bt-endotoksino 
genu ir kurie įgijo padidintą toleranciją herbicidui amonio glufozinatui, 
pasiūlymas 

Pasenęs. 
 

COM (2003) 537 
2003/0208/COD 

TARYBOS REGLAMENTO, nustatančio išskirtines prekybos priemones, 
skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese 
dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms (kodifikuota 
redakcija), pasiūlymas 

Pasenęs. Priimta kodifikuota redakcija – 2009 m. lapkričio 
30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009 –
COM (2008) 889.  

COM (2004) 232 
2004/0074/COD 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl geležinkelių 
įmonių licencijavimo (kodifikuota redakcija) pasiūlymas 

Pasenęs. Bus pakeistas nauju rengiamu pasiūlymu išdėstyti 
nauja redakcija. 

COM (2006) 286 
2006/0100/COD 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl riboto 
genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo pasiūlymas 

Pasenęs. Priimta kodifikuota redakcija – 2009 m. 
gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/41/EB.  

COM (2006) 497 
2006/0164/COD 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl valstybių 
narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių 
duomenų pateikimo (kodifikuota redakcija) pasiūlymas 

Pasenęs. Priimta kodifikuota redakcija – 2009 m. kovo 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 217/2009 – COM (2007) 762. 

COM (2007) 344 
2007/0119/COD 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų identifikavimo lentelių, įrašų, tų lentelių 
tvirtinimo vietos ir būdų (kodifikuota redakcija) pasiūlymas 

Pasenęs. Pagrindinis teisės aktas panaikintas 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 661/2009. 
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COM (2007) 451 
2007/0162/COD 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo 
žibintų (kodifikuota redakcija) pasiūlymas 

Pasenęs. Pagrindinis teisės aktas panaikintas 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 661/2009. 

COM (2007) 867 
2007/0298/COD 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO dėl Bendrijos gairių 
dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros (kodifikuota redakcija) pasiūlymas 

Pasenęs. Pakeistas pasiūlymu išdėstyti nauja redakcija – 
COM (2009) 391. 

COM (2007) 873 
2007/0299/COD 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl neteisėtai iš 
valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo (kodifikuota 
redakcija) pasiūlymas 

Pasenęs. 2011 m. Komisija ketina pateikti pasiūlymą nauja 
redakcija išdėstyti Direktyvą 93/7/EEB. 

COM (2003) 841 
2003/0331/CNS 

TARYBOS DIREKTYVOS, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/49/EB dėl 
bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių, pasiūlymas 

Pasenęs. 2010–2011 m. planuojamas naujas pasiūlymas. 

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

TARYBOS DIREKTYVOS, iš dalies keičiančios Direktyvą 92/12/EEB dėl 
bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų 
laikymu, judėjimu ir kontrole, pasiūlymas 

Pasenęs, nes priimta Direktyva 2008/118. 

SEC (2004) 1015 EB ir ELPA Bendrojo tranzito jungtinio komiteto sprendimo Nr. 1/2004, iš 
dalies keičiančio 1987 m. gegužės 20 d. Konvenciją dėl bendrosios tranzito 
procedūros projektas. Bendrijos bendrosios pozicijos projektas 

Pasenęs. Siūlyti pakeitimai įtraukti į konvenciją (2005 m. 
birželio 17 d. Sprendimas 2005/558/EB).  

COM (2006) 263 TARYBOS SPRENDIMO, leidžiančio Graikijai ir Portugalijai įvesti specialias 
priemones, nukrypstančias nuo Direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių 
apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 21 straipsnio 1 dalies, pasiūlymas 

Pasenęs, nes konkrečios taisyklės dabar leidžiamos pagal 
pačią direktyvą (PVM direktyvos 199 straipsnis)  

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

TARYBOS SPRENDIMO DĖL EUROPOS BENDRIJOS, EUROPOS 
ANGLIES IR PLIENO BENDRIJOS, EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS 
BENDRIJOS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO 
SUSITARIMO DĖL PREKYBOS IR SU PREKYBA SUSIJUSIŲ KLAUSIMŲ 
SUDARYMO EUROPOS BENDRIJOS VARDU PASIŪLYMAS 

Pasiūlymas priimtas prieš 15 m., taigi pakito ir institucinės, ir 
politinės aplinkybės. 2009 m. lapkričio mėn. Tarybai pateikus 
išvadas, šiuo metu Komisija rengia bendrą pereinamojo 
laikotarpio planą Baltarusijai.  

COM (2005) 326 
2005/0132/COD 

TARYBOS REGLAMENTO dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimų, 
išskyrus transporto paslaugas, pasiūlymas 

Pasiūlymas paseno įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuria 
pripažinta ES išskirtinė kompetencija vesti derybas prekybos 
paslaugomis srityje.  

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

TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos sutarties, steigiančios Europos 
Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, 
papildomo protokolo dėl pramoninių prekių atitikties vertinimo ir pripažinimo 
sudarymo – PECA – pasiūlymas 

Pasiūlymas paseno 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijai tapus 
valstybe nare. 

COM (2006) 147 
2006/0052/COD 

TARYBOS REGLAMENTO dėl susitarimo, EB sudaryto po derybų pagal 
1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį, įgyvendinimo, iš dalies keičiančio 
Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl 
Bendrojo muitų tarifo I priedą, pasiūlymas 

Pasenęs. Pasiūlymu siekta papildyti Tarybos reglamento 
Nr. 2658/87 I priedą, kaip tai jau padaryta pagal 1994 m. 
Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) 
XXIV straipsnio 6 dalį priėmus panašų susitarimą su Kinijos 
Liaudies Respublika (Tarybos sprendimas 2006/398 ir 
Tarybos reglamentas Nr. 838/2006).  

  


