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Priloga I: Strateške pobude, predvidene za sprejetje leta 2010* 

 
*Pobude, za katere se je Komisija zavezala, da jih bo sprejela leta 2010 (v 9 mesecih: april–december). 
 
Naslov Vrsta pobude Opis obsega ciljev 
Reševanje krize 
1. Sporočilo o vzpostavitvi sistema 
okrepljenega usklajevanja politike na 
podlagi širšega in večjega nadzora 
(2. četrtina) 

nezakonodajna V Sporočilu se bodo predlagali načini za okrepitev sposobnosti območja evra za spodbujanje 
stabilnosti in povezanosti monetarne unije na podlagi obstoječega okvira za upravljanje Pakta za 
stabilnost in rast ter Evrope 2020. Poleg tega se bodo predlagali načini za izvajanje člena 136 
Lizbonske pogodbe v praksi, obravnavanje davčnih in makroekonomskih neravnovesij prek 
učinkovitejšega nadzora. 

2. Zakonodajni predlog za izboljšanje 
preglednosti in stabilnosti na trgih 
izvedenih finančnih instrumentov 
(OKD)  
(2. četrtina) 

zakonodajna Glavni cilj je povečati varnost trgov izvedenih finančnih instrumentov na podlagi večje preglednosti in 
manjšega tveganja družb. V skladu s predlagano zakonodajo bo osrednja klirinška družba (OKD) 
pooblaščena za pogodbe standardiziranih izvedenih finančnih instrumentov, vzpostavili pa se bodo 
splošni varnostni, ureditveni in operativni standardi za OKD, da se zmanjša tveganje nasprotnih 
strank. Pri tem bodo tudi udeleženci na trgu pooblaščeni za evidentiranje položajev in vseh 
transakcij, ki jih OKD ne uredi v registrih trgovanja, ter ureditev in nadzor registrov trgovanja zaradi 
povečanja preglednosti. 

3. Zakonodajna pobuda o prodajanju 
na kratko/poslih kreditnih zamenjav 
(3. četrtina) 

zakonodajna Cilj pobude bo preprečiti škodljive trgovinske prakse pri izvedenih finančnih instrumentih in drugih 
finančnih instrumentih. Pobuda dopolnjuje celovit pristop k izvedenim finančnim instrumentom za 
posle kreditnih zamenjav. 

4. Revizija Direktive o sistemih 
zajamčenih vlog 
(2. četrtina) 

zakonodajna Cilj revizije je povečati varstvo potrošnikov (vlagateljev) prek usklajevanja stopenj jamstva za bančne 
depozite do 100 000 EUR in zagotoviti večjo učinkovitost Direktive o sistemih zajamčenih vlog. 

5. Revizija Direktive o zlorabi trga 
(4. četrtina) 

zakonodajna Cilj je povečati integriteto trga z opredelitvami primerov zlorabe trga, da se zavarujejo vlagatelji, 
pristojnim upravnim organom pa se omogoči, da preiščejo in sankcionirajo primere zlorabe trga. 
Revizija bo zajemala tudi ravni in naravo sankcij za zlorabe trga. 

6. Sporočilo o uspešnejšem in 
učinkovitejšem okviru za krizno 
upravljanje 
(4. četrtina) 

nezakonodajna Sporočilo bo navajalo predloge Komisije za zagotovitev orodij organom, ki so potrebna za učinkovito 
reševanje krize v čezmejnih bankah, s čimer se zmanjšajo stroški za davkoplačevalca. Z novimi 
orodji se mora izboljšati pravna varnost in zmanjšati tveganje pravnega izpodbijanja. 

7. Revizija Direktive o kapitalskih 
zahtevah (CRD IV) 
(4. četrtina) 

zakonodajna Revizija bo zajemala stopnjo vzvodov, dinamično oblikovanje rezervacij, likvidnost, 
procikličnost/blažilce, opredelitev kapitala, sistematično pomembne finančne institucije in kreditna 
tveganja nasprotne stranke. Cilj je posodobitev zakonodajnega okvira v odgovor na krizo in 
spodbujanje finančne stabilnosti v EU, npr. prisiliti banke, da s presežnim kapitalom ustvarijo 
rezervo, kadar so tržni pogoji dobri, in vzpostavijo ublažitev kapitala, kadar se tržni pogoji 
poslabšajo. 

8. Sporočilo o možnostih skladov za 
reševanje bank 
(2. četrtina) 

nezakonodajna V Sporočilu bodo določene možnosti, ki jih bo imel Evropski svet pri ustanavljanju skladov za 
reševanje bank kot orodju za krizno upravljanje glede na poročilo Mednarodnega denarnega sklada, 
ki se pričakuje aprila. 
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Razvijanje vodilnih pobud strategije Evropa 2020 
9. Sporočilo o evropskem programu za 
digitalne tehnologije 
(2. četrtina) 
 
 

zakonodajna/nezakonodajna Cilj evropskega programa za digitalne tehnologije je izkoriščanje potenciala informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij kot glavne tehnologije, ki omogoča premik h gospodarstvu z nizkimi 
emisijami, gospodarstvu, ki temelji na znanju, in konkurenčnemu gospodarstvu. Na podlagi 
Programa se bo sprejel celosten pristop k izzivom digitalnega gospodarstva in družbe, pri čemer se 
bodo obravnavala vprašanja v zvezi z oskrbo in povpraševanjem. Opredelil se bodo dejanski ukrepi, 
ki jih bo treba sprejeti na ravni EU ali držav članic za vzpostavljanje hitrega interneta, s čimer bi se 
dosegel brezmejni spletni trg za blago, storitve in vsebine; izpopolnilo znanje in opravljale storitve 
prihodnosti. 

10. Sporočilo o industrijski politiki za 
obdobje globalizacije  
(3. četrtina) 

nezakonodajna Sporočilo bo splošne cilje krepitve industrijske konkurenčnosti ob izvajanju cilja nizkih emisij ogljika 
preneslo v dejanske pobude na ravni EU; z zainteresiranimi stranmi se bo določil okvir za upravljanje 
prestrukturiranja sektorjev, usmerjenih v prihodnje dejavnosti, ki združujejo instrumente, kot so 
pametna zakonodaja, javna naročila, pravila o konkurenci in standardi ter tudi sodelovanje s 
socialnimi partnerji z namenom obravnavanja pričakovanj in upravljanja sprememb ter socialne 
posledice prestrukturiranja.  

11. Sporočilo o evropskem načrtu za 
raziskave in inovacije 
(3. četrtina) 

nezakonodajna V Evropskem načrtu za raziskave in inovacije bo predlagan kazalnik za sledenje inovacijam, kot je 
navedeno v sporočilu Evropa 2020. Podrobno se bo opredelil tudi politični okvir za oblikovanje 
evropskih partnerstev na področju raziskav in inovacij, razvijanje podpornih tehnologij, optimizacijo 
okvirnih pogojev za raziskave in razvoj, krepitev, poenostavitev in nadaljnji razvoj obsega 
instrumentov EU za podporo raziskavam in inovacijam. Na podlagi pregleda akcijskega načrta 
okoljskih tehnologij (2004–2009) se bodo prav tako obravnavale ekološke inovacije. 

12. Pobuda „Mladi in mobilnost“ 
(3. četrtina) 

nezakonodajna V Sporočilu se bo določila strategija za vključevanje mobilnosti EU in nacionalne mobilnosti, 
univerzitetnih programov in programov raziskovalcev, posodobitev visokega šolstva, spodbujanje 
podjetništva prek mobilnosti mladih strokovnjakov ter spodbujanje priznavanja priložnostnega 
učenja. V Sporočilu bodo napovedane dodatne pobude, ki bodo zajemale politično in programsko 
povezane elemente, ki se bodo pospeševali v naslednjih letih. Ta okvir bo vključeval evropski 
program izmenjave podjetnikov – „ERASMUS za mlade podjetnike“. 

13. Sporočilo o zaposlovanju mladih 
(4. četrtina) 

nezakonodajna V Sporočilu se bodo preučili načini krepitve politike za odpravo učinka krize na mlade ljudi. Raziskali 
se bodo načini za olajšanje prehodov iz izobraževanja in usposabljanja. V dokumentu se bo prav 
tako obravnaval način za zagotovitev boljše povezave med političnimi prednostnimi nalogami in 
skladi EU, zlasti kar zadeva Evropski socialni sklad. V Sporočilu bo napovedan sklop novih pobud, 
vključno s spodbujanjem geografske mobilnosti mladih (EURES), tj. mobilizacije poslovnega sektorja 
za zaposlovanje mladih, ter večja neposredna pomoč za inovativne projekte prek programov 
PROGRESS, Vseživljenjsko učenje in Mladi v akciji. 

14. Program za nova znanja in 
spretnosti ter nova delovna mesta  
(3. četrtina) 

nezakonodajna Namen pobude je opredelitev načinov za boljše upravljanje gospodarske tranzicije in višje stopnje 
aktivnosti, spodbujanje mobilnosti delavcev znotraj EU ter boljše prilagajanje znanja in delovne sile 
povpraševanju prek ustrezne finančne podpore iz strukturnih skladov, krepitev zmogljivosti socialnih 
partnerjev, krepitev sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja, katerega cilj so višje 
stopnje znanja, ter zagotavljanje, da se na podlagi splošnega, poklicnega, visokošolskega 
izobraževanja in izobraževanja odraslih pridobijo in priznajo kvalifikacije; tako imenovan Evropski 
okvir za pridobivanje spretnosti, kvalifikacij in poklicnih znanj (ESCO). 

15. Sporočilo o evropski platformi za 
boj proti revščini 

nezakonodajna 
 

Cilj je uveljavitev predlogov o platformi za boj proti revščini in objava sprememb odprte metode 
usklajevanja na socialnem področju, ki bi pripomogle k doseganju tega cilja. V Sporočilu se bo 
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(4. četrtina) preučil napredek na socialnem področju in se spodbudil program za oblikovanje večje politične 
zavezanosti in prepoznavnosti ter močnejše pozitivne povezanosti z drugimi politikami. Poseben 
poudarek bo na dejavnem vključevanju in revščini otrok. 
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Odpravljanje evropskih ozkih grl 
16. Ponovni zagon enotnega trga 
(2. četrtina) 

nezakonodajna To Sporočilo bo upoštevalo poročilo profesorja Montija. Pri spremljanju strategije Evropa 2020 se bo 
zagotovila diagnoza „manjkajočih povezav“ in se določila usmeritev za ponovni zagon enotnega trga, 
da bi se dosegel njegov celotni potencial. 

17. Uredba o zahtevah glede 
prevajanja prihodnjih patentov EU 
(2. četrtina) 

zakonodajna Ta uredba je potrebna za rešitev ureditev glede prevajanja prihodnjih patentov EU, ki so bile 
izključene iz Uredbe o patentih EU (ob upoštevanju, da določa Lizbonska pogodba posebno pravno 
podlago za posamezno uredbo o jezikovnih in prevajalskih ureditvah). To je bistven element, ki je 
potreben, da bi patent EU lahko postal resničnost. 

18. Bela knjiga o prihodnosti prometa  
(4. četrtina) 

nezakonodajna Bela knjiga o prometu bo začrtala akcijski načrt za prometno politiko do leta 2020. V njej bo 
opredeljen splošni okvir za ukrepe v naslednjem desetletju s področja prometne infrastrukture, 
zakonodaje o notranjem trgu, dekarbonizacije prometa, tehnologije za upravljanje prometa in čista 
vozila ter uporabe poenotenja, tržnih instrumentov in spodbud. Določili se bodo tudi ukrepi, potrebni 
za oblikovanje enotnega prevoznega prostora, in obravnavali cilji strategije Evropa 2020 (zlasti 3 % 
BDP in R&R ter cilji 20-20-20 za emisije toplogrednih plinov, obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovitost).  

19. Sveženj o energetski infrastrukturi: 
• Sporočilo o razvoju 

energetske infrastrukture za 
obdobje 2020–2030, 

• delovni dokument Komisije o 
energetski infrastrukturi, 

• Sporočilo o pripravi načrta za 
priobalne mreže v morjih 
severne Evrope, 

• Poročilo o stanju pametnih 
omrežij 

(4. četrtina) 

nezakonodajna/ 
zakonodajna 

Sporočilo se bo usmerilo v potrebe po naložbah, ki temeljijo na ponudbi in povpraševanju, 10-letnih 
načrtih za Evropsko mrežo operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (ENTSO) ter 
prednostnih nalogah za razvoj infrastrukture in financiranje. Poleg tega bo pobuda preučila ukrepe, 
katerih cilj je razvejanost virov in poti oskrbe s plinom ter tudi prihodnje potrebe po infrastrukturi, npr. 
za nafto ali CO2.  
 
V delovnem dokumentu Komisije se bo ocenilo šest prednostnih infrastrukturnih ukrepov, navedenih 
v drugem strateškem pregledu energetske politike, vključno s povezanostjo Sredozemlja na področju 
plina in električne energije. Sporočilo o priobalnih mrežah bo predstavilo vizijo za leti 2020 in 2030 
ter opredelilo ključna regulativna vprašanja za obravnavo, da se omogočijo celovitejše omrežne 
rešitve, ki jih je treba razviti dolgoročno. Poročilo o pametnih omrežjih bo predstavilo razvojne 
dosežke na tem področju, ki bodo morda temelj za zakonodajni predlog leta 2011. 

Umestitev državljanov v središče ukrepanja EU in za Evropo državljanov 
20. Akcijski načrt za izvajanje 
stockholmskega programa 
(2. četrtina) 

nezakonodajna V akcijskem načrtu se bo stockholmski program pripravil na podlagi določitve natančnih ukrepov, ki 
jih bo treba sprejeti za izpolnitev njegovih ciljev. Obravnaval bo zlasti:  
– kratko uvodno sporočilo, katerega cilj je omogočiti novi Komisiji, da navede svoja stališča glede 
programa, pri čemer poudari svoje prednostne naloge za naslednje obdobje, ter preoblikovanje 
stockholmskega programa v bolj usmerjeno politično sporočilo; 
– niz preglednic z ukrepi, potrebnimi za izpolnitev ciljev stockholmskega programa, pri čemer je za 
obdobje 2010–2014 pri vsakem ukrepu naveden časovni okvir izvedbe in pristojne strani. 

 
21. Revizija Uredbe (ES) št. 44/2001 o 
pristojnosti in priznavanju ter 
izvrševanju sodnih odločb v civilnih in 
gospodarskih zadevah (Bruselj I) 
(4. četrtina) 

zakonodajna S spremembo Uredbe se bo prizadevalo za naslednje cilje: premik k odpravi eksekvature v civilnih in 
gospodarskih zadevah, razširitev področja uporabe na okoliščine, ki vključujejo odnose s tretjimi 
državami, prilagoditev določb novim mednarodnim instrumentom z zadevnega področja ter 
izboljšanje delovanja teh določb, če so bile pri njihovem izvajanju ugotovljene napake.  
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22. Revizija Direktive o delovnem času 
(4. četrtina) 

zakonodajna Cilj pobude je predložitev novih predlogov za prilagoditev zakonodaje potrebam delavcev, podjetjem, 
javnim službam in potrošnikom v 21. stoletju. Predlogi bodo temeljili na dvostopenjskem 
posvetovanju socialnih partnerjev (na podlagi pogodbe) ter pravni, socialni in gospodarski oceni 
učinka, ki bo objavljena vnaprej. 

23. Sporočilo o evropskem 
pogodbenem pravu – metoda za 
sprejetje skupnega referenčnega okvira 
(3. četrtina) 

nezakonodajna Cilj Sporočila je odprtje postopka, po katerem bi lahko evropsko pogodbeno pravo postala izbirna 
28. ureditev ali celo Evropski civilni zakonik. Na podlagi dela, opravljenega v zvezi s skupnim 
referenčnim okvirom za evropsko pogodbeno pravo, bo pobuda določila metodo za sprejetje in 
uporabo navedenega referenčnega okvira. Nova ureditev bi olajšala čezmejne transakcije z 
zagotavljanjem splošnih pogojev, pri čemer bi mala podjetja izkoristila prodor na nove trge. 

24. Poročilo o državljanstvu, vključno z 
analizo in pravnimi sredstvi za ovire pri 
prostem pretoku 
(4. četrtina) 

nezakonodajna Člen 25 PDEU poziva Evropsko komisijo, naj vsake tri leta pripravi poročilo o uveljavljanju 
državljanskih pravic. Na tej podlagi je mogoče oblikovati predloge za „okrepitev ali dodajanje“ teh 
pravic. V poročilu o državljanstvu se bo poročalo tudi o ovirah, s katerimi se državljani srečujejo pri 
prizadevanju za čezmejno črpanje blaga in storitev, ter predlagalo način za njihovo odpravo. 

25. Nov celovit pravni okvir za varstvo 
podatkov 
(4. četrtina) 

zakonodajna Direktivo EU o varstvu podatkov (1995) je treba prilagoditi novim tehnološkim razvojnim dosežkom 
ter poleg tega zagotoviti varstvo podatkov pri vseh ukrepih EU, kot določata Lizbonska pogodba 
(člen 16) in Listina o temeljnih pravicah. 

Zagotavljanje odprte in varne Evrope 
26. Sporočilo o strategiji za notranjo 
varnost 
(4. četrtina) 

nezakonodajna Strategija za notranjo varnost je pomemben del stockholmskega programa. Stockholmski program 
opredeljuje skupne grožnje ter skupna orodja in politike, ki jih mora EU uporabiti za največjo 
učinkovitost pri obravnavanju teh groženj. Špansko predsedstvo je pripravilo prvi dokument, 
namenjen državljanom. Prek Sporočila se bo to delo na podlagi učinkovitih politik utrdilo na področju 
policijskega sodelovanja, dostopa do mej in kazenskega pravosodja v boju proti skupnim grožnjam. 
V Sporočilu bo poudarjeno, kje lahko EU doda vrednost prek specifičnih ukrepov.  

Obravnava dolgoročnih družbenih izzivov 
27. Zelena knjiga o pokojninah 
(2. četrtina) 

nezakonodajna Cilj pobude je opredelitev izzivov, razprava o odgovornostih držav članic in Unije na tem področju ter 
zbiranje prispevkov različnih zainteresiranih strani. Zelena knjiga bo širokega obsega in bo preučila 
več političnih orodij. Ta orodja vključujejo uporabo odprte metode usklajevanja na področju pokojnin, 
pri čemer se obravnavajo člen 8 Direktive o plačilni nesposobnosti, Direktiva o zaščiti pravic iz 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, Direktiva IORP ter povezanost z Uredbo o socialni varnosti. 
V zeleni knjigi se bodo tudi širše obravnavale posledice, vključno z vprašanji, povezanimi z 
zavarovanjem, naložbami (zasebno varčevanje) in nastanitvijo (sprostitev lastniškega kapitala). 

28. Sporočilo o novi politiki in 
strategiji EU o biotski raznovrstnosti po 
letu 2010 
(4. četrtina) 

nezakonodajna V Sporočilu bodo določene zaveze, ki bi jih morala EU upoštevati v okviru mednarodnih prizadevanj 
in ob upoštevanju pritiskov na ekosisteme. S strategijo se bo na podlagi izvedene vrste ukrepa 
določilo več vmesnih ciljev. Analiza bo zajemala vse vrste pritiskov (čezmerno izkoriščanje; 
podnebne spremembe; sprememba rabe zemljišč/razdrobitev; invazivne vrste) in ekosisteme 
(gozdni, vodni, morski itd.). Poudarek bo kljub temu na glavnih elementih biotske raznovrstnosti ali 
pritiskih, ki jih določeni sektorji (vključno s kmetijskim sektorjem in sektorjem ribištva) izvajajo na 
ravni EU, da se zagotovi osredotočenost in učinkovitejša izvedba. 

29. Sporočilo o okrepitvi zmogljivosti 
odzivanja EU na nesreče 
(4. četrtina) 

nezakonodajna Sporočilo določa možnosti za okrepitev zmogljivosti odzivanja EU na nesreče in pripravljenosti v 
Evropi in zunaj nje, pri čemer zajema tri glavne gradnike: civilno zaščito, humanitarno pomoč in 
boljše civilno-vojaško sodelovanje.  
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Poglabljanje trgovinskega programa EU 
30. Sporočilo o trgovinski strategiji za 
Evropo 2020 
(3. četrtina) 

nezakonodajna V Sporočilu bodo določene širše strateške prednostne naloge s področja trgovinske politike, ki jih bo 
treba opraviti v naslednjih nekaj letih. Strategija bo zadevala tudi druge pomembne gospodarske in 
horizontalne strategije, sprejete na ravni EU, zlasti strategijo Evropa 2020. 

31. Sporočilo o prispevku Unije k 
doseganju razvojnih ciljev tisočletja: 
akcijski načrt za podporo RCT v 
dvanajstih točkah 

nezakonodajna Priprava na vrh ZN na visoki ravni za pregled razvojnih ciljev tisočletja (september 2010), 
ocenjevanje napredka pri doseganju osmih RCT do leta 2015 in opredelitev skupne strategije EU za 
zagotavljanje njenega poštenega prispevka k soočanju s preostalimi izzivi.  

Posodobitev instrumentov in načinov delovanja EU 
32. Pregled proračuna 
(3. četrtina) 

nezakonodajna Glede na prednostne naloge, opredeljene v strategiji Evropa 2020, se bo v celovitem pregledu 
proračuna EU za obdobje 2007–2013 ocenilo, kako finančni viri EU kar najučinkoviteje izražajo 
ključne politične cilje Unije in jih izpolnjujejo, s čimer se oblikujejo možnosti za razprave, ki so lahko 
temelj za naslednji večletni finančni okvir. 

33. Sporočilo o prihodnosti skupne 
kmetijske politike  
(4. četrtina) 

nezakonodajna V Sporočilu se bodo raziskale možnosti glede prihodnosti SKP, pomembne za javno razpravo in 
zagotovitev posvetovanja pred pripravo zakonodajnih predlogov. Sporočilo bo dopolnjevalo pregled 
proračuna in ne bo posegalo v predloge, ki jih bo Komisija oblikovala leta 2011 v zvezi z večletnim 
finančnim okvirom. 

34. Peto poročilo o ekonomski, socialni 
in teritorialni koheziji 
(4. četrtina) 

nezakonodajna Napredek v zvezi z ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter vključevanjem prednostnih 
nalog EU; vloga skladov, EIB in drugi finančni instrumenti, učinek drugih politik EU in nacionalnih 
politik o doseženem napredku, vključno z možnostmi glede prihodnosti kohezijske politike pred 
pripravo zakonodajnih predlogov. Poročilo bo dopolnjevalo pregled proračuna in ne bo posegalo v 
predloge, ki jih bo Komisija oblikovala leta 2011 v zvezi z večletnim finančnim okvirom.  
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Priloga II: Okvirni seznam obravnavanih mogočih strateških in prednostnih pobud* 
 
*Pobude so razvrščene glede na področje politike. Pobude, navedene v krepkem tisku pod vsakim posameznim področjem politike, so potencialne strateške 
pobude. Navedene pobude zajemajo leto 2010 in naslednja leta.1 
 
Naslov Vrsta pobude Opis obsega ciljev 
Kmetijstvo in razvoj podeželja 
Zakonodajni predlogi kot nadaljnji 
ukrepi Sporočila Komisije o skupni 
kmetijski politiki po letu 2013 

zakonodajna Nadaljnji zakonodajni ukrepi Sporočila Komisije o SKP po letu 2013. 

Sveženj o kakovosti kmetijskih 
proizvodov  
 

zakonodajna in 
nezakonodajna 

– Prenova zakonodaje o geografskih označbah. 
– Preučitev izvedljivosti določitve specifičnih izbirnih rezerviranih izrazov, kot je „proizvod hribovskega 
kmetijstva“. 
– Obravnava določitve splošnega osnovnega standarda trženja in ustreznega označevanja, ki navaja kraj 
kmetovanja v okviru standardov trženja za kmetijske proizvode. 
– Smernice za sisteme certificiranja kakovosti kmetijskih proizvodov. 

Uskladitev uredb Sveta (ES) 
št. 1290/2005 (financiranje skupne 
kmetijske politike), št. 1234/2007 (enotni 
SUT), št. 247/2006 (Posei) in druge 

zakonodajna Cilj je uskladitev delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisije s Pogodbo o delovanju Evropske unije 
(PDEU). 

Poročilo o mlečnih kvotah v skladu s 
pregledom zdravstvenega stanja 
(člen 184(6) Uredbe št. 1234/2007) 

nezakonodajna Komisija bo v skladu s sklepnimi ugotovitvami pregleda zdravstvenega stanja skupne kmetijske politike 
novembra 2009 predstavila dve poročili o sektorju mleka in mlečnih proizvodov, prvega pred letom 2011 
in drugega pred letom 2013, pri čemer bo poseben poudarek na izvajanju pristopa mehkega prehoda. To 
bo prvo od dveh poročil. 

Zakonodajni predlog na podlagi 
Sporočila Komisije „Boljšemu usmerjanju 
pomoči kmetom na območjih z naravnimi 
omejitvami naproti“ (Območja z 
omejenimi možnostmi) 

zakonodajna Cilj pomoči območjem z omejenimi možnostmi (LFA) je, da se prek trajne rabe kmetijskih zemljišč 
prispeva k ohranitvi podeželja ter tudi k ohranitvi in spodbujanju sistemov trajnostnega kmetijstva. To je 
ključen del politike za razvoj podeželja. 

Spremljanje Skupine na visoki ravni za 
mleko 

zakonodajna in 
nezakonodajna 

Skupina na visoki ravni bo svoje poročilo dokončala junija 2010. Temu lahko sledijo zakonodajni predlogi 
in nezakonodajne pobude. 

Proračun 
Predlog novega večletnega 
finančnega okvira 

 Določitev proračunskih prednostnih nalog in predlog novega večletnega finančnega okvira za naslednje 
obdobje. 

Triletna revizija finančne uredbe in 
izvedbenih pravil 

zakonodajna Namen revizije finančne uredbe je oblikovanje pogojev za boljše izkoriščanje proračunskih sredstev 
(skrbniški skladi, mednarodne finančne institucije, javna-zasebna partnerstva), spodbujanje pristopa do 
nepovratnih sredstev, usmerjenega v izvajanje, ter povečanje odgovornosti do izvajanja proračuna. 

                                                 
1 (**) Navedba pobud nezavezujočih aktov. 
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Poročilo o delovanju 
medinstitucionalnega sporazuma 

nezakonodajna V tem poročilu bo v skladu z Deklaracijo 1 k IIA predstavljen temeljit pregled delovanja veljavnega 
medinstitucionalnega sporazuma (IIA), ki se mu po potrebi priložijo ustrezni predlogi. 

Podnebni ukrepi 
Sporočilo o vključitvi prilagajanja 
podnebju in blažitvi podnebnih 
sprememb v politike EU ter 
prilagajanju finančnih instrumentov 
na podnebne spremembe 

nezakonodajna Sporočilo o vključitvi strategije in dejanskih ukrepov za vključitev prilagajanja podnebju in blažitev 
podnebnih sprememb v druge politike EU in finančne instrumente. To vključuje zlasti prilagajanje politik 
na podnebne spremembe s področij, kot so kmetijstvo, razvoj podeželja, industrija in storitve, energetika, 
promet, raziskave in inovacije, zdravje, voda, pomorstvo in ribištvo, ekosistemi in biotska raznovrstnost. 

Sporočilo o analizi praktičnih politik, 
potrebnih za izvajanje 30-odstotnega 
zmanjšanja emisij v EU, in oceni razmer 
v energetsko intenzivnih industrijskih 
sektorjih 

nezakonodajna Analiza ukrepov, potrebnih za več kot 20-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2020 glede na cilje 
dekarbonizacije do leta 2050. Prav tako vključuje oceno razmer v energetsko intenzivnih industrijskih 
sektorjih, v katerih obstaja nevarnost uhajanja ogljika. 

Možna pobuda Komisije za doseganje 
več kot 20-odstotnega cilja (20–30 %)  

zakonodajna Med čakanjem na rezultat analize za leto 2010 obstaja možna pobuda za morebitno doseganje cilja 
zmanjšanja emisij za več kot 20 %.  

Sporočilo o časovnem načrtu za 
gospodarstvo z nizkimi emisijami do leta 
2050 z namenom določitve potrebnih 
scenarijev za leto 2030 

nezakonodajna V Sporočilu bo predstavljena analiza mejnikov na poti do ciljev za leto 2050, vključno s potrebnimi 
scenariji ravni zastavljenih ciljev za leto 2030, ki odražajo prispevke ključnih sektorjev onesnaževalcev. 

Predlog revizije veljavne zakonodaje za 
vključitev ublažitve in prilagajanja  

zakonodajna Specifični predlogi za vključitev ublažitve podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v različne politike in 
programe predstavljajo nadaljnji ukrep Sporočila o prilagajanju. 

Poročilo in možen predlog revizije 
Uredbe o fluoriranih toplogrednih plinih 

nezakonodajna/zakonodajna Poročilo za ocenitev izvajanja Uredbe o F-plinih. Pregled, ki se zahteva na podlagi Uredbe in katerega po 
potrebi spremlja zakonodajni predlog. 

Revizija Odločbe o spremljanju emisij 
toplogrednih plinov v EU 

zakonodajna Poenostavitev in izboljšanje veljavnih zahtev glede spremljanja emisij toplogrednih plinov in poročanja. 

Konkurenca 
Pregled okvira konkurenčne politike za 
industrijo motornih vozil (Uredba o 
skupinskih izjemah motornih vozil)  

zakonodajna in 
nezakonodajna 

Komisija je oktobra 2009 sprejela osnutek smernic in osnutek skupinskih izjem za sektor motornih vozil 
(Uredba o skupinskih izjemah motornih vozil). Njihov namen je nadomestitev veljavne uredbe o 
skupinskih izjemah od 1. junija 2010 za trg rabljenih vozil in od 1. junija 2013 za primarni trg. Javno 
posvetovanje o osnutkih se je zaključilo februarja 2010.  

Sporočilo o zavarovanju kratkoročnih 
izvoznih posojil iz državne pomoči 
 

nezakonodajna Cilj Sporočila o zavarovanju kratkoročnih izvoznih posojil je odprava izkrivljanja konkurence zaradi 
državne pomoči v sektorju zavarovanja kratkoročnih izvoznih posojil. Uporablja se v sektorju zavarovanja 
kratkoročnih izvoznih posojil. To sporočilo preneha veljati konec leta 2010, razen če bo veljavnost 
podaljšana ali bo Sporočilo revidirano. 

Pregled protimonopolne politike v zvezi s 
horizontalnimi sporazumi: pregled dveh 
uredb (sporazumi na področju raziskav 
in razvoja ter sporazumi o specializaciji) 
in smernic o uporabi člena 101 PDEU za 
sporazume o horizontalnem sodelovanju 

zakonodajna in 
nezakonodajna 

Pregled veljavnih uredb o skupinskih izjemah za sporazume o specializaciji in na področju raziskav in 
razvoja, ki prenehajo veljati decembra 2010; hkrati tudi pregled smernic za sporazume o horizontalnem 
sodelovanju. Cilj je zagotovitev učinkovitega varstva konkurence na področju sporazumov o 
horizontalnem sodelovanju in pravne varnosti za podjetja. 

Sprememba okoljskih smernic ob 
upoštevanju sistema EU trgovanja z 

nezakonodajna Sprejeti bo treba spremembo okoljskih smernic za določitev pravil o obravnavanju pomoči v zvezi s 
sistemom trgovanja z emisijami (obravnavanje politično občutljivega vprašanja „uhajanja ogljika“). 
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emisijami po letu 2013 
 
Predlog Uredbe o državni pomoči za 
premogovništvo 

zakonodajna Predlog Uredbe Sveta o odobritvi pomoči za zaprtje in pomoči za stroške iz preteklosti v sektorju 
premogovništva. Veljavna uredba preneha veljati konec leta 2010. 

Pregled okvira za državno pomoč 
ladjedelništvu 
 
 

nezakonodajna Za ladjedelniško industrijo veljajo posebna pravila o državni pomoči, zlasti strožja pravila o regionalni 
pomoči in pravila o pomoči za tržno prilagojene inovacije. V obdobju 2007–2008 je bilo odločeno, da se 
veljavnost okvira za ladjedelništvo podaljša za dodatni dve leti. Raziskale so se nadomestne možnosti in 
industrijski sektor je imel možnost, da izrazi svoje mnenje.   
Pregled bo zajemal vprašanja, ali so sektorsko specifična pravila še vedno potrebna in če to drži, ali in v 
kakšnem obsegu so potrebne spremembe veljavnih pravil. 

Razvoj 
Prihodnost ERS zakonodajna Trenutni ERS preneha veljati leta 2013, morebitna vključitev ERS v proračun EU.  
Spomladanski sveženj RCT (delovni 
dokumenti služb Komisije: učinkovitost 
pomoči, razvojni cilji tisočletja, pomoč za 
trgovino, financiranje za razvoj) plus prvi 
delovni program za usklajenost 
politik/glede na Vrh za pregled razvojnih 
ciljev tisočletja (pomlad)  

nezakonodajna Sveženj bodo sestavljali Sporočilo (točka 31) s priloženimi dokazili (napredek v zvezi z razvojnimi cilji 
tisočletja, financiranjem razvoja, učinkovitostjo pomoči, pomočjo za trgovino in prvim delovnim 
programom za usklajenost politik) in ločena sporočila o političnem okviru EU za pomoč državam v 
razvoju pri soočanju z izzivi glede varnosti preskrbe s hrano, vloge EU pri svetovnem zdravstvu, 
obdavčenju in razvoju: sodelovanje z državami v razvoju v zvezi s spodbujanjem dobrega upravljanja v 
davčnih zadevah. 

Sporočilo o skupni strategiji Afrika-EU 
 

nezakonodajna Pri pripravi na tretji Vrh EU-Afrika (Tripolis, november 2010) se bo v Sporočilu ocenilo izvajanje skupne 
strategije Afrika-EU; ocenili se bodo rezultati in pomanjkljivosti prvega akcijskega načrta strategije (2008–
2010); oblikovali se bodo potrebni predlogi za naslednji akcijski načrt (2011–2013), obravnavala se bo 
politična in strateška razsežnost partnerstva ter oblikovala priporočila za krepitev učinkovitosti. 

Zelena knjiga o proračunski podpori 

 

nezakonodajna Zaradi teže proračunske podpore pri zunanjem sodelovanju, kar je skoraj polovica načrtovanja 
programov ERS, je potrebna odprta razprava o tem spornem vprašanju, da bi se pospešilo močno 
evropsko soglasje v zvezi s tem instrumentom. 

Sporočilo o podnebnih spremembah in 
razvoju 

nezakonodajna Ta pobuda bo ocenila rezultate vrha v Københavnu na podlagi tega, kar bi se lahko dogovorilo v 
Københavnu. Pomemben element v tej strategiji mora biti izvajanje financiranja hitrega zagona, h 
kateremu se je EU zavezala decembra 2009, pri čemer se upošteva, da so v Københavnu z EU tesneje 
sodelovale države v razvoju, zlasti najrevnejše in najranljivejše države. 

Predlog o nadomestitvi pridružitve 
čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) (ki 
preneha veljati) 

zakonodajna Sklep Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj preneha 
veljati 31. decembra 2013 in ga bo treba nadomestiti.  

Pregled Evropskega soglasja o razvoju  nezakonodajna Ta pobuda bo temeljila na rezultatih pregleda razvojnih ciljev tisočletja na vrhu leta 2010, če se zdi 
pregled Evropskega soglasja o razvoju iz leta 2005 primeren. 

Sporočilo o krepitvi rasti in 
konkurenčnosti v sodelovanju s podjetji: 
strategija za podjetja v državah v razvoju 

nezakonodajna Cilj pobude bo rast in ustvarjanje delovnih mest v državah v razvoju v sodelovanju z zasebnim sektorjem. 
Gre za zunanjo napoved pristopa vključujoče rasti Evrope 2020.  

Program za digitalne tehnologije 
Sporočilo o strategiji za širokopasovne 
povezave 

nezakonodajna V splošnem okviru Programa za digitalne tehnologije bo strategija EU za širokopasovne povezave 
zagotovila politični okvir ukrepanja, katerega cilj bo podpora 100-odstotnega kritja širokopasovnih 
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povezav s strani EU in povečanje obsega naložb v dostopovna omrežja naslednje generacije. 
(**) Priporočilo o dostopovnih omrežjih 
naslednje generacije  

nezakonodajna V okviru Evropskega programa za digitalne tehnologije je cilj Priporočila dajanje napotkov nacionalnim 
regulativnim organom v zvezi s prihodnjim oblikovanjem ureditvenih ukrepov glede dostopovnih omrežij 
naslednje generacije (NGA) zaradi ureditvene skladnosti na enotnem trgu. 

Program za politiko radijskega spektra 
(PPRS) 

zakonodajna Cilj večletnega PPRS je opredelitev strateških usmeritev za politiko spektra EU, vključno s potrebo po 
virih spektra, da se EU pomaga pri doseganju ključnih ciljev, kot je razvoj komunikacij z visoko hitrostjo 
za vse. 

Sklep o 800-MHz razponu zakonodajna Sklep o tehničnem usklajevanju z določitvijo minimalnih pogojev, ki jih morajo uporabniki 800-MHz 
razpona upoštevati pri uporabi, ki ne zajema prizemne radiofuzije. 

Prihodnost univerzalnih storitev in pravic 
uporabnikov 

nezakonodajna To sporočilo je del nadaljnjega spremljanja Deklaracije Komisije o univerzalnih storitvah za EP leta 2009, 
v katerem bodo povzeti rezultati javnega posvetovanja o načelih univerzalnih storitev v prihodnosti (prva 
polovica leta 2010) in se bo ocenila potreba po posodobitvi Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah. 

Direktiva o e-podpisih zakonodajna Okvir za elektronsko identiteto (eID) in avtentifikacijo 
Akcijski načrt za e-zdravje nezakonodajna Časovni načrt 2011–2015 za določitev ciljih operativnih ukrepov za splošno uvedbo interoperabilnih 

elektronskih zdravstvenih evidenc in telemedicinskih storitev. 
(**) Varnostni standardi IT pri javnih 
naročilih 

nezakonodajna Priporočilo Sveta o spodbujanju sprejetja varnostnih standardov IT pri javnih naročilih (tj. ISO/IEC 15408: 
Merila za vrednotenje varnosti informacijske tehnologije). 

Uredba o prenovljeni Evropski agenciji 
za varnost omrežij in informacij (ENISA) 

zakonodajna/nezakonodajna 
 

Uredba o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) preneha veljati 
marca 2012.  

Poročilo o stanju razvoja storitev 
gostovanja v EU 

nezakonodajna V skladu z Uredbo o storitvah gostovanja mora Evropska komisija do 30. junija 2011 pripraviti poročilo, v 
katerem bo pregledala delovanje Uredbe in ocenila, ali so se njeni cilji dosegli. 

Informacije o varovanju ključne 
infrastrukture 

nezakonodajna V Sporočilu bodo predlagane politične smernice za mednarodno sodelovanje na področju prilagodljivosti 
in stabilnosti. 

Pregled Direktive o ponovni uporabi 
informacij javnega sektorja 

zakonodajna Pregled bo obravnaval področje uporabe instrumenta, omejitve taks za ponovno uporabo informacij 
javnega sektorja, pri čemer se bo pojasnilo načelo, da je ves material, ki je splošno dostopen, prav tak 
mogoče ponovno uporabiti za netržne in tržne namene. 

(**) Evropske oznake zaupanja nezakonodajna V priporočilu bi se določila blagovna znamka EU, ki bi jo lahko uporabljale le čezmejne spletne storitve, ki 
izpolnjujejo zahteve iz uredbe.  

Ekonomske in monetarne zadeve 
Sporočilo o zunanjem gospodarskem 
predstavništvu pri Mednarodnem 
denarnem skladu in Svetovni banki  

nezakonodajna Sporočilo bo obravnavalo obstoječe postopke usklajevanja in predlagalo tristopenjski pristop za večjo 
učinkovitost in uspešnost območja evra/predstavništva EU pri Mednarodnem denarnem skladu in 
Svetovni banki.  
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Predlog Komisije za Sklep Evropskega 
parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva 
EU Evropski investicijski banki za izgube 
pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj 
EU 

zakonodajna EU ponuja Evropski investicijski banki (EIB) proračunsko jamstvo, ki krije tveganja neodvisne in politične 
narave v zvezi z njenim posojilom in jamstvenimi posli, izvedenimi zunaj EU, pri čemer se podpirajo cilji 
zunanje politike EU (tako imenovani zunanji mandat EIB). Komisija mora predstaviti predlog za drugo 
polovico obdobja 2007–2013. Naslednji predlog mora Komisija pripraviti za naslednji finančni okvir 
(2014–2020).     

Okvirna uredba o makrofinančni pomoči 
(MFP) 

zakonodajna Poenostavitev postopka odločanja za ta instrument zunanje pomoči EU, da bi bil primernejši in 
učinkovitejši. Nujnost kriznih razmer je tehten razlog za preprečitev dolgih postopkov in zamud. Namesto 
odločitev za vsak primer posebej se zaradi večje odzivnosti tega instrumenta predlaga okvirna uredba, ki 
tretjim državam, s katerimi je Evropska unija pomembno politično, gospodarsko in trgovsko povezana, 
zagotavlja makrofinančno pomoč.  

Predlog Uredbe o Evropskem sistemu 
nacionalnih in regionalnih računov v 
Evropski uniji 

zakonodajna Splošni cilj je revizija ESR 95 (Uredba št. 2223/96), da se v skladu z novim gospodarskim okoljem, 
napredkom na področju metodoloških raziskav in potrebami uporabnikov v Evropski uniji uvedejo 
nacionalni računi. Novi ESR mora biti še naprej ustrezna metodološka referenca za oblikovanje visoko 
kakovostnih podatkov iz nacionalnih računov, ki so potrebni za podporo izvajanju glavnih politik EU. 
Revizija bo tudi priložnost za nadaljnjo izboljšavo standardov ESR 95 in njihovo večjo usmerjenost v 
različne uporabe v EU. V največji možni meri se bo razvil bolj integriran sistem. 

Konvergenčno poročilo za leto 2010 
 

nezakonodajna Komisija in ECB v skladu s postopkom iz člena 140(1) PDEU pripravita vsaka svoje konvergenčno 
poročilo. Pozitivna konvergenčna ocena za eno ali več držav članic je lahko podlaga za širitev območja 
evra. 

Sporočilo o javnih financah v EMU za 
leto 2010 
 

nezakonodajna Sporočilo o javnih financah v EMU-2010 ločuje med političnimi posledicami/izzivi iz letnega poročila o 
javnih financah. To poročilo proučuje fiskalni razvoj v državah članicah EU in razpravlja o aktualnih 
vprašanjih s področja oblikovanja fiskalne politike in fiskalnega nadzora v EU. 

Izobraževanje, kultura in mladi 
(**) Predlog Komisije za Priporočilo 
Sveta o zgodnjem opuščanju šolanja 

zakonodajna Zgodnje opuščanje šolanja je eden od ključnih ciljev v okviru strategije Evropa 2020. Na podlagi 
Priporočila bi države članice imele „politično orodje“, ki bi ga lahko uporabile za reševanje vprašanja in 
pospešitev stopnje izboljšanja v EU. 

Predlog celostnega programa Mladi in 
mobilnost 2014–2020 (faza II) 

zakonodajna V skladu s pobudo Mladi in mobilnost bo program združil obstoječa programa „Vseživljenjsko učenje“ in 
„Mladi v akciji“ ter tudi zunanje ukrepe za oblikovanje in vključevanje podpore programov za namene 
pobude Mladi in mobilnost. 

Predlog Komisije za Sklep Evropskega 
parlamenta in Sveta o strateškem 
inovacijskem programu Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo ter 
spremembi Uredbe o EIT 

zakonodajna Kot se zahteva v skladu z Uredbo o EIT, bo strateški inovacijski program oblikoval predloge za nadaljnje 
upravljanje, postopke in sredstva za 7 let naprej.  

Sporočilo o izvajanju določb o športu iz 
Lizbonske pogodbe 

nezakonodajna V Sporočilu se bodo oblikovali predlogi za izvajanje novih pristojnosti za šport iz Lizbonske pogodbe, 
vključno z vzpostavitvijo okvira za politično sodelovanje. 

Zelena knjiga o sproščanju potenciala 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjev 
 

nezakonodajna S tem se proučuje način izboljšanja okvirnih pogojev za krepitev prispevka kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev k okolju prijazni rasti Evrope, ki temelji na znanju.  
 

Sporočilo o novem zagonu za 
sodelovanje na področju evropskega 
poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja: 2010–2020 

nezakonodajna V tem sporočilu se bo predlagal niz usmeritev v podporo posodobitvi politik poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja. To je prispevek k ministrskemu srečanju, ki se načrtuje konec leta 2010 v Brugesu. 
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Sporočilo Komisije o priložnostih in 
izzivih za evropske kinematografe v 
digitalni dobi 

nezakonodajna Po javnem posvetovanju se bo v Sporočilu analiziralo trenutno stanje trga digitalne kinematografije, 
opredelila se bo politika Komisije na tem področju (vključno v smislu državne pomoči) ter poudarila nova 
shema pomoči MEDIA za digitalizacijo kinematografov. 

(**) Predlog Priporočila Sveta o 
spodbujanju mobilnosti mladih pri učenju 

zakonodajna V Priporočilu, ki je del pobude Mladi in mobilnost, bodo države članice predlagale ukrepe za povečanje 
števila priložnosti glede mobilnosti pri učenju in odpravo ovir pri mobilnosti. 

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu 
Parlamentu o izvajanju evropske agende 
za kulturo 

nezakonodajna Sporočilo bo poročalo o doseženem napredku na evropski in nacionalni ravni pri doseganju treh 
strateških ciljev evropske agende za kulturo od njenega sprejetja leta 2007. Poročilo bo prispevalo k 
razmislekom držav članic o prihodnjem delovnem načrtu za kulturo od leta 2011. 

Sporočilo o pobudi za evropske 
kompetence  

nezakonodajna Sporočilo si na podlagi Priporočila o ključnih kompetencah iz leta 2006 prizadeva oblikovati pristop 
ključnih kompetenc na področju poklicnega usposabljanja, izobraževanja odraslih in visokega šolstva ter 
bo vključevalo predlog izkaznice o spretnostih in znanju. 

Sporočilo Komisije: Predlog meril o 
mobilnosti in zaposljivosti 

nezakonodajna Komisija je bila naprošena, da oblikuje predloge novih meril na področju mobilnosti in zaposljivosti v 
zvezi s tem, kako različni deli in ravni izobraževanja pripravljajo osebe za trg dela. 

(**) Predlog Priporočila Sveta o mobilnih 
informacijskih storitvah za umetnike in 
strokovnjake na področju kulture 

zakonodajna Določili se bodo minimalni standardi in storitve, ki jih bo treba zagotoviti prek omrežja nacionalnih 
informacijskih storitev, pri čemer je cilj, da se umetnikom in strokovnjakom na področju kulture zagotovijo 
točne, posodobljene in lahko dostopne informacije, ki morajo biti mobilne. 

Sporočilo Komisije o izobraževanju v 
zgodnjem otroštvu 

nezakonodajna V Sporočilu bodo razvrščeni bistveni dokazi, ki trenutno obstajajo (npr. prek OECD; UNICEF itd.), in 
določil se bo program dela v okviru odprte metode usklajevanja. 

Predlog Komisije za priporočilo Sveta o 
priložnostnem in neformalnem učenju 

zakonodajna Kot del pobude Mladi in mobilnost se bo zagotovilo politično orodje za spodbujanje in zagotavljanje 
boljšega priznavanja priložnostnega in neformalnega učenja. 

Predlog Komisije za Sklep Evropskega 
parlamenta in Sveta o novih ukrepih na 
področju kulture in medijev v obdobju 
2014–2020 

zakonodajna Predlog bo temeljil na izkušnjah, pridobljenih prek programa Kultura 2007–2013 in programa 
MEDIA 2007. 

Osnutek skupnega poročila Sveta in 
Komisije o napredku 2012 glede 
doseženega napredka v okviru 
prednostnih nalog ET 2020 v obdobju 
2009–2011 

nezakonodajna Poročilo o izvajanju odprte metode usklajevanja na področju izobraževanja in usposabljanja v obdobju 
2009–2011, kot je predvideno v strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in 
usposabljanju, ter posodobitev prednostnih nalog, ki bodo zajemale naslednje obdobje. 

Sporočilo o posodobitvi visokošolskega 
izobraževanja 
 

nezakonodajna Namen je revizija in predlaganje novih ciljev za prihodnost tega političnega programa. To lahko vključuje 
možne predloge glede preglednosti in sistema ocenjevanja za visokošolske ustanove. 

Sporočilo Komisije: Predlog novega 
merila o jezikovnem znanju 

nezakonodajna Komisija bo predstavila predlog novega evropskega merila s področja jezikovnega znanja. Obravnavati 
se mora v okviru obstoječega niza kazalnikov in meril za izobraževanje in usposabljanje ter si prizadevati 
za večjo evropsko preglednost pri učenju jezikov glede na vse večjo krepitev jezikovnega znanja, 
prilagodljivosti in mobilnosti delovne sile EU. 

Zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost 
Pobuda o pokojninah nezakonodajna Komisija bi lahko na podlagi rezultata zelene knjige (2010) in nadaljnje analize mogoče politike EU 

uvedla posebne pobude z določenih področij ali razmislila o predložitvi širše bele knjige, ki bi predstavila 
način posodobitve okvira EU za pokojnine.  

Predlog o izvajanju Direktive o 
napotitvi delavcev 

zakonodajna Cilj pobude bo boljše izvajanje Direktive o napotitvi delavcev. V predlogu bodo pojasnjene pravne 
obveznosti nacionalnih organov, podjetij in delavcev pri izvajanju Direktive, pri čemer se bo zagotovilo, 
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da so enaka pravila splošno veljavna. Vsak nov pravni instrument bi izboljšal zagotavljanje informacij 
podjetjem in delavcem. Izboljšalo bi se tudi sodelovanje nacionalnih organov, prek sankcij in sanacijskih 
ukrepov bi se zagotovilo učinkovito izvrševanje ter preprečile zlorabe. 

Zakonodajni predlog o Evropskem 
socialnem skladu 

zakonodajna Uredbo bo treba prilagoditi v skladu s prednostnimi nalogami EU za programsko obdobje 2014–2020.  

Predlog za boljše varstvo delavcev pred 
tveganji, ki nastanejo zaradi 
izpostavljenosti elektromagnetnim 
poljem 

zakonodajna Cilj je ohranitev visoke stopnje varstva delavcev, pri čemer se upoštevajo skrbi, ki so jih izrazile nekatere 
zainteresirane strani, zlasti v sektorju zdravstvenega varstva pri uporabi MRI (magnetno resonančne 
tehnologije) za napredne diagnostične in intervencijske medicinske postopke.  

Sporočilo o strategiji EU o invalidnosti za 
obdobje 2010–2020 

nezakonodajna Odprava diskriminacije na podlagi invalidnosti, zagotavljanje popolnega uživanja temeljnih pravic in 
temeljnih svoboščin invalidov.  

Predlog spremembe več direktiv ES o 
delovnem pravu z namenom vključitve 
pomorščakov ali plovil v njihovo področje 
uporabe 

zakonodajna Cilj predloga je, da bi pomorščaki imeli enako raven pravic na področju zaposlitve kot delavci na kopnem. 
Več direktiv s področja delovnega prava trenutno izključuje pomorščake z njihovega področja uporabe. 
Spremembe, ki bi morale zajemati več direktiv, bodo pomorščake vključile v svoje področje uporabe ali 
pa bodo zagotovile posebno obravnavo pomorščakov zaradi zagotovitve enake ravni varstva, pri čemer 
se upoštevajo posebne okoliščine in splošno gospodarsko okolje tega sektorja. 

Predlog Uredbe o ESPG za obdobje 
2013–2020  

zakonodajna Komisija bo leta 2011 opravila vmesno vrednotenje ESPG, zlasti kar zadeva učinkovitost in trajnost 
rezultatov. To bo zagotovilo trdno podlago za predlaganje izboljšav pri pripravi in vrstah ukrepov, ki jih 
ESPG lahko financira in pri tem razmisli o načinu boljše izvedbe. 

Predlog Sklepa o programu Progress za 
obdobje 2013–2020 

zakonodajna PROGRESS je program EU za zaposlovanje in socialno solidarnost, ki je začel delovati leta 2007. 

Predlogi o usklajevanju zakonodajna Komisija bo v skladu s soglasjem Sveta o reviziji Direktive št. 96/34/ES o starševskem dopustu, ki 
zajema tudi posvojiteljski dopust, ter ob upoštevanju napredka in rezultata zdajšnjih pogajanj o reviziji 
Direktive št. 92/85/ES sprejela nadaljnje ukrepe za izboljšanje pravnega in političnega okvira za 
usklajevanje. Zato se bo leta 2010 izvedla študija stroškov in koristi v zvezi z mogočo pobudo o 
očetovskem dopustu. 

Energetika 
Sporočilo o revidiranem akcijskem 
načrtu za energetsko učinkovitost 
 
 

nezakonodajna V Sporočilu bodo opredeljeni ključni ukrepi za doseganje možnosti 20-odstotnega prihranka do leta 2020, 
zlasti v gradbenem in prometnem sektorju ter sektorju javnih podjetij. Po potrebi se lahko Sporočilu 
priložijo zakonodajni predlogi, npr. morebitna prenova Direktive o energetskih storitvah. Hkrati se bodo 
analizirale izkušnje iz prvega akcijskega načrta o energetski učinkovitosti. 

Akcijski načrt za energijo 2011–2020 nezakonodajna Zagotovitev holističnega strateškega dokumenta, ki določa prednostne akcijske točke za obdobje 2011–
2020. 

Časovni načrt za nizkoogljični 
energetski sistem do leta 2050 

nezakonodajna V sporočilu bodo opredeljeni potrebni koraki za doseganje ambicij nizkoogljičnega energetskega sistema 
do leta 2050. 

Sporočilo o izvajanju načrta trajnosti za 
biogoriva 

nezakonodajna Sporočilo bo navajalo smernice za države članice in nosilce gospodarske dejavnosti v zvezi z načinom 
izvajanja meril trajnosti. Na podlagi Sporočila se bodo potrdili tudi „prostovoljni sistemi“ in 
posodobile/dodale „privzete vrednosti“, povezane z načrtom trajnosti. 

Predlog o preglednosti in celovitosti 
trgovanja na trgu na debelo 

zakonodajna Predlog obravnava preglednost in celovitost evropskih energetskih trgov. Vzpostavil bo ustrezna pravila o 
ravnanju na trgu in regulativni okvir za spremljanje in nadzor teh trgov. Zajemal bo vsaj električno 
energijo in plin ter morda ogljik. 

Predlog za revizijo Direktive o jedrskih zakonodajna Predlog bo vzpostavil skupni evropski okvir, katerega cilj je doseganje in ohranjanje visoke ravni varnega 
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odpadkih upravljanja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v Uniji. Ta okvir lahko temelji na mednarodno 
sprejetih varnostnih načelih in od držav članic zahteva, da vzpostavijo namenske nacionalne programe z 
razporedom izvajanja. 

Sporočilo o jedrski energiji – 
Posodobitev usmeritvenega jedrskega 
programa (PINC) 

nezakonodajna V Sporočilu bo pregledano najnovejše stanje glede politik držav članic, odločitev o naložbah v jedrsko 
energijo in zahtev. Razpravljalo bo o vprašanjih zmogljivosti in prispevku jedrske energije za 
nizkoogljično proizvodnjo električne energije in mešanico energetskih virov. 

Začasni dokument („document d'étape“) 
za pripravo akcijskega načrta za energijo 
in časovnega načrta za nizkoogljično 
energijo do leta 2050 

nezakonodajna Dokument bo urejal zadevna vprašanja, zaradi česar bo Komisija lahko pripravila popoln akcijski načrt za 
energijo in časovni načrt za nizkoogljično energijo za leto 2011 na podlagi junijskih sklepov Evropskega 
sveta in naknadnega posvetovanja, ki bo v drugi polovici leta 2010. 

Sporočilo o jedrski medicini in 
radioizotopih 

nezakonodajna Sporočilo bo obravnavalo uporabo ionizirajočega sevanja ter dostopnih instrumentov EU in mednarodnih 
instrumentov. Prav tako bo obravnavalo varstvo bolnikov in medicinskega osebja, kot določajo 
direktive EURATOM o varstvu pred sevanjem, ter zajemalo varnost oskrbe z radioizotopi. Opredelile se 
bodo zlasti posebne pobude za zagotovitev zadostne proizvodnje radioizotopov, ki so bistveni za jedrsko 
medicino. 

Sporočilo o regionalnih pobudah nezakonodajna V Sporočilu bodo navedene smernice o regionalnih pobudah, namenjene državam članicam, upravnim 
organom in zainteresiranim stranem. Predlagal se bo način dodatnega napredovanja v okviru regionalnih 
pobud kot podlaga za premik k notranjem energetskem trgu. V Sporočilu bodo navedeni predlogi v zvezi 
z najboljšimi praksami regionalnih pobud. 

Zakonodajni predlog regulativnega 
okvira za pametna omrežja 

zakonodajna Ta regulativni okvir bo obravnaval različna vprašanja v zvezi z vzpostavljanjem pametnih omrežij, 
vključno z varstvom podatkov, električnimi vozili in odprtim dostopom do omrežij. 

Politika širitve in sosedska politika 
Letni širitveni paket nezakonodajna Svet je pozval Komisijo k rednemu poročanju o državah kandidatkah in državah v stabilizacijsko-

pridružitvenem procesu. Strateški dokument Komisije omogoča, da lahko Evropski svet opredeli glavne 
strateške usmeritve glede širitve ob koncu vsakega leta. 

Mnenje Komisije o Črni gori nezakonodajna Ocena pripravljenosti Črne gore na izpolnjevanje københavnskih meril za članstvo v EU in pogojev 
stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, ocena učinka, ki bi ga lahko imel pristop Črne gore na zadevne 
politike EU, ter priporočila Svetu glede odziva na prošnjo za pristop Črne gore. 

Mnenje Komisije o Albaniji nezakonodajna Ocena pripravljenosti Albanije na izpolnjevanje københavnskih meril za članstvo v EU in pogojev 
stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, ocena učinka, ki bi ga lahko imel pristop Albanije na zadevne 
politike EU, ter priporočila Svetu glede odziva na prošnjo za pristop Albanije. 

Letni paket evropske sosedske politike 
 

nezakonodajna Sporočilo ocenjuje ESP, opisuje napredek v regiji in vse pomembne politične ali gospodarske trende, 
kateremu je priloženih 13 delovnih dokumentov služb Komisije: 12 poročil o posameznih državah in 
sektorsko poročilo, ki zajema napredek na bolj tehničnih področjih.    

Okolje 
Končna ocena šestega okoljskega 
akcijskega programa 

nezakonodajna Končna ocena šestega okoljskega akcijskega programa, ki zajema obdobje 2002–2012. 

Pregled seznama prednostnih snovi iz 
Okvirne direktive o vodah 

zakonodajna Na podlagi Okvirne direktive o vodah mora Komisija vsake štiri leta pregledati seznam prednostnih snovi, 
rok za naslednji predlog pa je januar 2011. Prednostne snovi so tiste snovi, ki predstavljajo nevarnost za 
vodno okolje ali prek tega okolja na ravni EU. Snovi so del temelja strategije EU za boj proti kemičnemu 
onesnaževanju voda v EU. 

Časovni načrt za gospodarno nezakonodajna Časovni načrt bo določil usklajen okvir politik in ukrepov z več političnih področij, potreben za premik h 
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izkoriščanje virov in nizkoogljično 
gospodarstvo v Evropi leta 2020 

gospodarnemu izkoriščanju virov in nizkoogljičnemu gospodarstvu, ki je učinkovito pri uporabi materialov 
in naravnih virov. Cilj je povečati produktivnost virov in ločiti gospodarsko rast od rabe virov in energije, 
okrepiti konkurenčnost ter spodbujati večjo varnost oskrbe z energijo in neodvisnost virov EU do leta 
2020. 

Direktiva o učinkoviti rabi vode v stavbah zakonodajna Obravnavanje učinkovite rabe vode v stavbah izhaja iz izvajanja Sporočila o pomanjkanju vode in sušah. 
Možnost varčevanja z vodo v EU se ocenjuje na 40 %. Lahko se bodo oblikovala zavezujoča pravila za 
spodbujanje varčevanja z vodo v javnih in zasebnih stavbah. 

Zdravje in potrošniki 
Strategija EU o zdravju rastlin   Cilj je posodobitev obstoječe ureditve zdravja rastlin s preprečevanjem v samem jedru sistema.  
Zelena knjiga o uporabi 
alternativnega reševanja sporov v EU 

nezakonodajna Spodbujanje alternativnega reševanja sporov bo izboljšalo raven zaupanja potrošnikov v čezmejno 
nakupovanje in delovanje notranjega trga. Pobuda se navezuje na belo knjigo o kolektivnih pravnih 
sredstvih.  

(**) Priporočilo Sveta o načrtovanju 
pripravljenosti in odziva na pandemično 
gripo v EU  

 Ta pobuda bo podprla uspešnost in učinkovitost evropskega zdravstvenega sistema ter državam 
članicam pomagala pri usklajevanju odzivov na pandemijo pri ljudeh. S tem se bo prispevalo k 
zmanjševanju vpliva na družbo, povečanju stabilnosti in preprečevanju nepotrebnih izgub v 
gospodarstvu.  

Sporočilo o pripravljenosti na pandemijo 
 

nezakonodajna Ta pobuda bo podprla uspešnost in učinkovitost evropskega zdravstvenega sistema ter državam 
članicam pomagala pri usklajevanju odzivov na pandemijo pri ljudeh. S tem se bo prispevalo k 
zmanjševanju vpliva na družbo, povečanju stabilnosti in preprečevanju nepotrebnih izgub v 
gospodarstvu. 

(**) Priporočilo Komisije o usklajeni 
metodologiji za klasifikacijo pritožb 
potrošnikov ter poročanje o njih v EU 

 Razvijanje pristopa na ravni celotne EU o usklajeni metodologiji za klasifikacijo pritožb in poizvedb 
potrošnikov ter poročanje o njih. Cilj je priprava primerljivih podatkov na ravni EU, ki jih je mogoče 
uporabiti pri odločitvah oblikovanja politike.  

Pregled stanja potrošniških trgov – 
koristnost trgov za potrošnike 
 

nezakonodajna S pregledom stanja se zagotavlja redno spremljanje, ki je namenjeno ugotavljanju, kateri trgi ne delujejo 
dobro v smislu gospodarskih in socialnih rezultatov za potrošnike in kje bi bilo potrebno poseganje. Sam 
pregled stanja natančno določa problematične trge na ravni EU in na nacionalni ravni; tržne raziskave 
podrobno opredeljujejo težave in možna pravna sredstva. Pregled stanja lahko kot pristop, ki temelji na 
dokazih, veliko prispeva k pametnim predpisom. 

Predlog sporazuma o sodelovanju z 
ZDA o izvajanju zakonodaje o varstvu 
potrošnikov 
 

zakonodajna Namen je zagotovitev pravnega okvira na področju potrošnikov za mednarodno izvajanje dejavnosti z 
ZDA, da se okrepi mednarodno varstvo potrošnikov EU. 

Uredba Sveta o pregledu zakonodaje o 
trženju semena in razmnoževalnega 
materiala  

zakonodajna Bistveni cilj je nadomestiti 12 direktiv o semenu in razmnoževalnem materialu v okviru izboljšanja 
zakonodaje, tako da se zagotovita identiteta in kakovost semena in razmnoževalnega materiala ter 
zavaruje delovanje notranjega trga na tem področju. 

Zakon o zdravstvenem varstvu živali 
 

zakonodajna Cilj novega zakona o zdravstvenem varstvu živali je vzpostavitev jasnejše ureditvene strukture 
zdravstvenega varstva živali v EU. 

Nova politika za gojenje GSO  Komisija bo na podlagi predstavitve političnih smernic do konca junija predložila dejansko pobudo o 
omogočitvi svobodnega odločanja držav članic v zvezi z gojenjem GSO na njihovih ozemljih. 

Poročilo o izvajanju Uredbe o prevozu 
živali 
 

nezakonodajna Člen 32 Uredbe (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom določa, da Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o vplivu te uredbe na dobro počutje živali in trgovinskih tokovih živih živali. 
Po potrebi se temu poročilu priložijo ustrezni zakonodajni predlogi.  
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Poročilo Evropskemu parlamentu in 
Svetu o kloniranju živali  
 

nezakonodajna Cilj je predstaviti skladen pristop v zvezi z inovacijskimi tehnologijami za sektor prehrane (kloniranje, 
nanotehnologija, gensko spremenjene živali). Komisija bo v zvezi z okvirom poročila Evropskemu 
parlamentu in Svetu pripravila obsežno posvetovanje zainteresiranih strani.  

Pregledana direktiva ali uredba o 
medicinskih pripomočkih 

zakonodajna Cilj je poenostaviti in okrepiti predpise, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja, pri čemer se hkrati 
zagotovi tudi nemoteno delovanje notranjega trga. 

Pregledana Direktiva o kliničnem 
preskušanju  

zakonodajna Cilj je sprememba Direktive o kliničnem preskušanju za obravnavo ugotovljenih pomanjkljivosti.  

Pregled Direktive o tobačnih izdelkih 
2001/37/ES o izdelavi, predstavitvi in 
prodaji tobačnih izdelkov 

zakonodajna Zaradi bistvenih sprememb predpisov o tobačnih izdelkih se zahteva posodobitev te direktive. 
Spremembe Direktive je treba uporabiti za boljše ciljno usmerjanje mladine in ranljivih skupin.  

Sporočilo o drugi strategiji EU za 
zaščito in dobro počutje živali 
(2011–2015) 

nezakonodajna Cilj pobude je združiti prihodnje politike EU s tega področja v strateški dokument, ki bo zagotovil 
vključevanje in razumevanje prihodnjih ukrepov v EU in zunaj nje. Strategija se odziva na potrebe 
zainteresiranih strani in EP po razvoju politik EU o dobrem počutju živali, pri čemer se ustrezno 
upoštevajo vsi stroški in njihov vpliv na konkurenčnost tega sektorja. 

Pregled Uredbe št. 882/2004 o uradnem 
nadzoru v prehranjevalni verigi 
 

zakonodajna Pregled poteka ob sklicevanju na predpise o financiranju uradnega nadzora („inšpekcijske takse“). Ti 
predpisi niso dosegli glavnega cilja zakonodaje, tj. da imajo države članice ustrezna finančna sredstva za 
učinkovito izvajanje potrebnega uradnega nadzora ter da se dodelijo in čim bolj učinkovito uporabijo redki 
javni viri za nadzor.    

Pregled Direktive o splošni varnosti 
proizvodov 
 

zakonodajna Ponavljajoča se opozorila o splošni varnosti so jasno izrazila potrebo po hitrejšem, učinkovitejšem in 
doslednejšem sistemu v celotni EU, ki je tudi dovolj prilagodljiv za sprejemanje izzivov globalizacije.  

Predlog sporazuma o sodelovanju z 
ZDA o varnosti potrošniških izdelkov  

zakonodajna Cilj je izboljšati izmenjavo informacij o nevarnih izdelkih, poškodbah in popravnih ukrepih, ki so jih 
sprejele države članice EU in ZDA. To bo EU omogočilo boljše ciljno usmerjanje nadzora trga (ali uvoza) 
in izvršilnih ukrepov, s čimer se bo povečala varnost potrošniških izdelkov.  

Pregledana Direktiva o zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini 

zakonodajna Cilj je izboljšati varstvo potrošnikov in zdravstveno varstvo živali ter konkurenčnost veterinarskega 
sektorja.  

Predlog spremembe Uredbe o 
sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov št. 2006/2004  

zakonodajna Po pripravi poročila o izvajanju leta 2011 se bo z namenom obravnave pomanjkljivosti preučila revizija 
Uredbe.  

Notranje zadeve 
Zakonodajni predlog o vzpostavitvi 
sistema vstopa/izstopa 

zakonodajna Za opredelitev namena, uporabnosti in pristojnosti sistema ter določitev pogojev in postopkov za 
registracijo, shranjevanje in posvetovanje v zvezi s podatki o vstopu/izstopu prebivalcev tretjih držav, ki 
prečkajo zunanje meje EU. 

Zakonodajni predlog o vzpostavitvi 
programa za registrirane potnike 

zakonodajna Za opredelitev namena, uporabnosti in pristojnosti sistema ter določitev pogojev in postopkov za 
registracijo, shranjevanje in posvetovanje v zvezi s podatki o vstopu/izstopu prebivalcev tretjih držav, ki 
prečkajo zunanje meje EU. 

Predlog Direktive o pogojih za sprejem 
državljanov tretjih držav v okviru 
premestitve znotraj podjetja 

zakonodajna Ta shema bo določila splošne postopke za ureditev vstopa, začasnega bivanja in prebivališča v EU za 
premestitve znotraj podjetja kot del načrta politike zakonitega priseljevanja iz leta 2005. Vzpostavila bo 
pregleden in poenostavljen postopek za sprejem premeščencev znotraj podjetja.  
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Predlog Direktive o pogojih za vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav 
zaradi sezonske zaposlitve 

zakonodajna Cilj predloga je vzpostavljanje splošnih pogojev za vstop in prebivanje sezonskih delavcev iz tretjih držav 
kot del obsežnega paketa ukrepov iz načrta politike zakonitega priseljevanja iz leta 2005. Poseben cilj je 
zagotoviti varen pravni status in okrepljeno zaščito pred izkoriščanjem, zlasti za šibke kategorije delavcev 
iz tretjih držav. Dodatni cilj zadeva razvoj politike krožne migracije. 

Sporočilo o akcijskem načrtu o 
mladoletnih priseljencih brez spremstva 

nezakonodajna Cilj je predložitev odzivov na izzive zaradi prihoda velikega števila mladoletnih priseljencev brez 
spremstva na ozemlje EU. Akcijski načrt bo podprl in dopolnil ustrezne zakonodajne in finančne 
instrumente ter okrepil oblike sodelovanja z državami izvora. 

Poročilo o priseljevanju in azilu 
(izvajanje Evropskega pakta in od 
leta 2011 Poročilo o stockholmskem 
programu) 

nezakonodajna Poročilo temelji na Evropskem paktu o priseljevanju in azilu. Poročilo, h kateremu so priloženi predlogi 
priporočil o izvajanju Pakta, prispeva k letni razpravi Evropskega sveta in temelji na prispevkih držav 
članic. 

Zakonodajni predlog o napadih na 
informacijske sisteme 

zakonodajna Predlog je del Programa za digitalne tehnologije – njegov cilj je zagotoviti visoko raven zaščite 
informacijskih sistemov pred kriminalnimi napadi. Na podlagi predloga se mora ob upoštevanju novih 
sprememb posodobiti sedanja raven zaščite (FD 2005/222/PNZ). 

Zelena knjiga o pravici do združitve 
družine 

nezakonodajna Komisija bo kot nadaljnji ukrep Poročila o izvajanju Direktive Sveta 2003/86/ES o pravici do združitve 
družine začela širše posvetovanje v obliki zelene knjige o prihodnosti ureditve o združitvi družine za 
državljane tretjih držav. 

Sporočilo o globalnem pristopu do 
evidence podatkov o potnikih (PNR) za 
tretje države 

nezakonodajna Sporočilo za določitev splošne politike o skupnem pristopu EU v zvezi z uporabo evidenc podatkov o 
potnikih za namene kazenskega pregona in o sporazumih PNR s tretjimi državami, h kateremu je po 
možnosti priložen zakonodajni predlog PNR EU. 

Zakonodajni predlog o predhodnih 
sestavinah za eksplozive 

zakonodajna Predlog prispeva k preprečevanju terorizma in izboljšanju varnosti evropskih državljanov z ukrepi, 
namenjenimi zmanjšanju tveganja za zlorabo kemikalij, ki so lahko predhodne sestavine za eksplozive, v 
kriminalne namene, vključno s terorističnimi dejanji. Ti ukrepi bi vključevali omejevanje prodaje nekaterih 
snovi (nad določenimi koncentracijami) in obveznosti registracije identitete kupcev. 

Sporočilo o večji solidarnosti med 
državami EU 

nezakonodajna Ustvarja skladen in celovit okvir za boljšo deljeno odgovornost za prosilce za azil in upravičence 
mednarodne zaščite v EU.  

Predlog novega zakonodajnega okvira o 
vračilu sredstev 

zakonodajna Predlog novega zakonodajnega okvira za izboljšanje zaplembe in odvzema premoženja, pridobljenega s 
kaznivimi dejanji v EU. 

Zakonodajni predlog o kazenskih 
ukrepih za zagotavljanje uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine (ki 
nadomešča predlog COM iz leta 2006) 

zakonodajna Predlog spreminja dokument COM iz leta 2006 z uvedbo obsežnih kazenskih sankcij (splošna 
opredelitev, stopnja in vrsta kazni) v državah članicah na podlagi opredelitve kršitev pravic intelektualne 
lastnine kot kaznivega dejanja. 

Sporočilo o programu EU za 
vključevanje, vključno z oblikovanjem 
usklajevalnega mehanizma 

nezakonodajna Sporočilo mora sprožiti „drugo fazo“ skupnega programa za vključevanje, katerega cilj je krepitev 
obstoječih orodij za usklajevanje politik vključevanja in razvoj novih instrumentov, vključno z evropskimi 
modeli za vključevanje.  

Predlog za pregled Direktive 2006/24/ES 
(hramba podatkov) 

zakonodajna Na podlagi ocene veljavne Direktive o hrambi podatkov in nedavnih sodb ustavnih sodišč držav članic je 
cilj pregleda direktive boljše usklajevanje obveznosti glede hrambe podatkov s potrebami kazenskega 
pregona, varstvom osebnih podatkov (pravico do zasebnosti) in vplivov na delovanje notranjega trga 
(izkrivljanja). 

Sporočilo o celovitih politikah proti 
korupciji 

nezakonodajna Sporočilo o celoviti politiki proti korupciji, vključno z oblikovanjem ocenjevalnih mehanizmov in ter 
predstavitvijo načinov sodelovanja z GRECO (Skupina držav Sveta Evrope proti korupciji) v ta namen. 

Zakonodajni predlog, ki spreminja 
Zakonik o schengenskih mejah 

zakonodajna Sprememba Zakonika o schengenskih mejah, ki upošteva (1) tehnične prilagoditve; (2) tehnične 
spremembe, ki izhajajo iz predlogov za sistem vstopa/izstopa in/ali programa za registrirane potnike. 
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Sporočilo o možnosti uvedbe sistema 
ESTA v EU 

nezakonodajna Nekatere tretje države so uvedle sistem ESTA (elektronski sistem za odobritev potovanj, ki se pridobi 
pred potovanjem po pregledu, ki je blažji od običajnega postopka za pridobitev vizuma, za državljane 
tretjih držav na pozitivnem seznamu). Preučiti je treba, ali mora EU uvesti sistem ESTA v smislu svojega 
integriranega upravljanja meja in kot dopolnilo za svojo sedanjo vizumsko politiko.   

Predlog spremembe Direktive 
2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 
o pogojih za sprejem državljanov tretjih 
držav za namene študija, izmenjav 
učencev, neplačanega usposabljanja ali 
prostovoljnega dela 

zakonodajna Spremembe obstoječih direktiv z namenom upoštevanja ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju 
veljavne Direktive in možna razširitev področja uporabe za vključitev plačanih pripravnikov in opravljanja 
varovanja otrok. 

Sporočilo o novih integriranih strategijah 
o boju proti trgovini z ljudmi ter ukrepih 
za zaščito in pomoč žrtvam 

nezakonodajna Sporočilo oblikuje celovit politični okvir, na podlagi katerega si lahko EU prizadeva za preprečevanje in 
zmanjšanje trgovine z ljudmi, pregon več storilcev kaznivih dejanj, vključenih v trgovanje, ter boljšo 
zaščito in pomoč žrtvam trgovine. 

Predlog spremembe Direktive 
2003/86/ES o pravici do združitve 
družine 

zakonodajna Nadaljnji ukrepi po objavi zelene knjige iz leta 2010. 

Predlog Uredbe o agenciji Europol zakonodajna V skladu s členom 88 PDEU. 
Zakonik EU o priseljevanju  Konsolidacija celotne zakonodaje s področja priseljevanja, najprej zakonitega priseljevanja, ki ga 

predvideva stockholmski program. 
Humanitarna pomoč in odzivanje v krizi 
Uredba o ustanovitvi Evropske 
prostovoljske enote za humanitarno 
pomoč  

zakonodajna Cilj je vzpostaviti okvir za skupne prispevke evropskih prostovoljcev v operacijah humanitarne pomoči v 
tretjih državah. Področje uporabe bo verjetno usmerjeno na humanitarno pomoč in civilno zaščito.  

Sporočilo o humanitarni pomoči v hrani 
 

nezakonodajna Cilji tega sporočila so naslednji: (i) povečati uspešnost in učinkovitost operacij, (ii) povečati usklajevanje 
in skladnost politike ter (iii) obvestiti zainteresirane strani o ciljih, prednostnih nalogah in pričakovanih 
standardih.   

Sporočilo o Evropski prostovoljski enoti 
za humanitarno pomoč 

nezakonodajna Glavni cilj Sporočila je zagotovitev pregleda trenutnega stanja prostovoljstva v Evropi. V ta namen se 
bodo analizirale različne sheme (na ravni EU in na nacionalni ravni), pri čemer bo predstavljeno možno 
dopolnjevanje z Evropsko prostovoljsko enoto za humanitarno pomoč. 

Zakonodajni predlog o obnovi 
mehanizma za civilno zaščito in 
finančnega instrumenta za civilno 
zaščito 

zakonodajna V oceni politike za civilno zaščito, sprejete leta 2010, se bo ocenila učinkovitost podpore prek finančnega 
instrumenta in mehanizma ter področje uporabe za okrepitev mehanizma. Veljavna Odločba o 
vzpostavitvi finančnega instrumenta za civilno zaščito preneha veljati leta 2013 in jo je treba obnoviti. 

Predlog Uredbe Evropskega Parlamenta 
in Sveta o oblikovanju finančnega 
instrumenta za humanitarno pomoč 

zakonodajna Uredba Sveta št. 1257/96 od svojega sprejetja leta 1996 še ni bila vsebinsko spremenjena. Eden glavnih 
ciljev predloga mora biti uskladitev zakonodajnega instrumenta s spremembami evropskega soglasja 
glede humanitarne pomoči. 

Industrija in podjetništvo 
Sporočilo o zelenih vozilih nezakonodajna V Sporočilu se bo določila celovita strategija za čista in energetsko učinkovita vozila, ki bodo povečala 

možnost dekarbonizacije v cestnem prometu (iz perspektive 2020). 
Sporočilo o vmesnem pregledu Akta za 
mala podjetja za Evropo 

nezakonodajna Po dveh letih izvajanja je treba oceniti dosežen napredek v državah članicah in Komisiji ter razmisliti o 
možnih novih ukrepih, ki se bodo predlagali v smislu gospodarskih in družbenih sprememb ter prihodnjih 
izzivov.  
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Zakonodajni predlog o dostopu do 
regulirane javne storitve Galileo 
 

zakonodajna 
Cilj je opredeliti pogoje uporabe regulirane javne storitve z učinkovitim upravljanjem za ohranjanje 
varnosti regulirane javne storitve; 

– vzpostaviti nujne vmesnike med odločujočo infrastrukturo (Svet, države članice, Komisija) in tehnično 
infrastrukturo regulirane javne storitve (nadzorni organ, koncesionarji, uporabniki); 

– pravočasno vzpostaviti tehnične in odločujoče mehanizme, da bi se lahko regulirane javne storitve 
uporabljale od začetka operativne faze sistema Galileo. 

Sporočilo o akcijskem načrtu za 
izvajanje sistema GNSS   
 

nezakonodajna Sporočilo vzpostavlja strategijo za zagotavljanje boljšega razvoja blaga za komercialne storitve sistema 
Galileo. 

Sporočilo o evropskih satelitskih 
navigacijskih programih  
 

nezakonodajna Poudarek pregleda bo na stroških in tveganjih, povezanih s popolnim izvajanjem sistemov EGNOS in 
Galileo. To je nujno in občutljivo zlasti glede na verjetne zahteve po dodatnem financiranju v okviru 
sedanje finančne perspektive, s katero je treba dopolniti celoten razvoj. Srednjeročni oceni je treba 
priložiti tudi priporočila o upravljanju sistemov EGNOS in Galileo po letu 2013 ter tudi elemente, ki so 
povezani s finančnim načrtovanjem.  

Sporočilo o bolj povezanem evropskem 
sistemu standardizacije 
Revizija: 
• Direktive št. 98/34/ES, 

Sklepa 87/95/EGS o standardizaciji 
na področju informacijske tehnologije 
in telekomunikacij; 

• Sklepa št. 1673/2006 o financiranju 
evropske standardizacije 

zakonodajna/nezakonodajna Sporočilo bo v povezavi z inovativnim paketom zagotovilo akcijski načrt s ciljem bolj povezanega 
evropskega sistema standardizacije, učinkovitejšega in uspešnejšega določanja standardov, boljšega 
dostopa do standardizacije (zlasti za inovativna in hitro rastoča podjetja), močnejše vloge EU pri 
določanju standardov na mednarodni ravni ter bolj trajnostnega finančnega sistema za razvoj 
standardov.  
 

Sporočilo o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb 

nezakonodajna To sporočilo o družbeni odgovornosti gospodarskih družb se bo osredotočilo na ponovno pridobitev 
zaupanja evropskih državljanov v poslovanje. Obravnavalo bo vprašanje, kako podjetja razkrivajo 
okoljske in družbene informacije ter informacije o upravljanju. Drugo vprašanje obravnava poslovanje in 
človekove pravice v smislu nedavnih razvojnih dosežkov ZN. Sporočilo bo prav tako podprlo različne 
mednarodne instrumente o družbeni odgovornosti gospodarskih družb, kot so pobuda ZN za globalni 
dogovor, smernice OECD za multinacionalne družbe in osnutek standarda ISO o družbeni odgovornosti, 
ter vplivalo nanje.  

Sporočilo o surovinah  nezakonodajna Sporočilo bo opredelilo ključne izzive ob upoštevanju dostopa do surovin in ključno vlogo, ki jo bodo 
imele surovine po krizi, da se zagotovi dolgoročen trajnostni razvoj gospodarstva EU in s tem njegov 
prispevek k EU 2020. Revizija Sporočila iz leta 2008 bo vključevala ključna strateška vprašanja, kot so 
opredelitev kritičnih surovin, politični ukrepi za boj proti omejitvam pri izvozu, ki jih izvajajo tretje države, 
boljše vključevanje razsežnosti surovin v razvojno politiko EU ter ukrepi za pospeševanje raziskav in 
substitucij v EU. 

Sporočilo o prihodnjem vključevanju 
Evropske unije v vesolje  

nezakonodajna Sporočilo bo opredelilo prednostne naloge in glavne dejavnosti prihodnjega programa o vesolju, ki se bo 
izvajal v okviru naslednje finančne perspektive. Program bo ustrezal temeljnim političnim izzivom. 
Program bo temeljil na dosežkih sistemov GALILEO, GMES in temi vesolje Sedmega okvirnega 
programa.  
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Sporočilo o trajnostni konkurenčnosti 
sektorja gradbeništva EU 

nezakonodajna Sporočilo se bo osredotočilo na strateške cilje za krepitev konkurenčnosti sektorja: (a) kakovostna 
skladna politika za sektor; (b) boljše regulativno okolje, zlasti za javna naročila, konkurenco, sisteme 
registracije in kvalifikacij, zdravje in varnost ter zamude pri izplačilih; (c) boljše zagotavljanje 
izobraževanja in usposabljanja; (d) krepitev raziskav, inovativnosti in razvoja znanja. To sporočilo se bo 
prav tako osredotočilo na vlogo tega sektorja v boju proti podnebnim spremembam. 

Sporočilo o prenovljenem okviru 
turistične politike EU 
 

nezakonodajna Sporočilo bo začrtalo možna področja ukrepanja na ravni EU, nacionalni in regionalni ravni ter tudi 
industrije in drugih zainteresiranih strani, pri čemer bo vključilo pregled najprimernejših finančnih 
instrumentov za njihovo usklajevanje.  

Pregled Direktive o preglednosti 
ukrepov, ki urejajo določanje cen zdravil 
za ljudi in njihovo vključevanje v 
področje uporabe nacionalnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja 

zakonodajna S predvidenim pregledom se bodo preučili načini za prilagoditev zahtev Direktive za izboljšanje delovanja 
notranjega trga za zdravila, pri čemer se upošteva razvoj politik nacionalnega določanja cen in povračila 
stroškov. 

Predlog Sklepa Evropskega parlamenta 
in Sveta o ustanovitvi Okvirnega 
programa za konkurenčnost in 
inovativnost (2014–2020) (PKI II) 

zakonodajna Glavna politična cilja programa sta izboljšanje konkurenčnosti in trajnostna rast. Program obravnava 
zlasti naslednje cilje: pospeševanje prilagajanja industrije na strukturne spremembe, spodbujanje okolja, 
ugodnega za pobudo in razvoj podjetij v celotni Uniji, zlasti malih in srednje velikih podjetij, spodbujanje 
okolja, ugodnega za medsebojno sodelovanje, in pospeševanje boljšega izkoriščana industrijskega 
potenciala politik o inovativnosti (vključno z ekološkimi inovacijami), raziskavami in tehnološkim 
razvojem. 

Predlog Uredbe o evropskem programu 
za opazovanje Zemlje (GMES) 

zakonodajna V smislu naslednjega večletnega finančnega okvira EU bo predlog obravnaval zlasti programske in 
finančne vidike storitve GMES ter elemente infrastrukture. Prav tako bo vzpostavil pravni in regulativni 
okvir za izvajanje Uredbe, vključno z lastniško in podatkovno politiko ter vidiki upravljanja in 
mednarodnega sodelovanja GMES. 

Uredba o uvedbi evropskega 
vesoljskega programa 
 

zakonodajna Na podlagi člena 189 PDEU je EU pristojna za vzpostavitev evropskega vesoljskega programa. Poseben 
cilj vesoljskega programa je podpora izvajanja evropske vesoljske politike kot dopolnilne dejavnosti, ki jih 
izvajajo ESA in nacionalne vesoljske agencije. Program bo temeljil na dosežkih iz sistemov GALILEO, 
GMES in temi vesolje Sedmega okvirnega programa. 

Predlog za upravljanje in financiranje 
evropskih programov GNSS  
 

zakonodajna Za obdobje po letu 2013 obstaja potreba po novi uredbi o programu, ki zajema vprašanja upravljana in 
financiranja. To prav tako vključuje vprašanje o ukrepanju agencije. 

Sporočilo o posodobitvi regulativnega 
pregleda nanomaterialov  

nezakonodajna Sporočilo izraža zavezo Sporočila iz leta 2008 o regulativnih vidikih nanomaterialov za obveščanje 
institucij EU o spremembah v regulativnem okviru in njegovem izvajanju v zvezi z nanomateriali.  

Predlog za krepitev podpore malih in 
srednje velikih podjetij EU na trgih zunaj 
EU 

nezakonodajna Predlog za pospeševanje razvoja podpore podjetništvu EU na trgih zunaj EU, zlasti malih in srednje 
velikih podjetij. Poudarek bo na dopolnjevanju obstoječih storitev in poštene konkurence. 
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Notranji trg in storitve 
Bela knjiga o ponovnem zagonu 
enotnega trga 

nezakonodajna Bela knjiga bo določila dejanske pobude in korake, ki so potrebni za ponoven zagon enotnega trga 
(obletnica leta 2012). 

Zakonodajna pobuda o okviru za 
krizno upravljanje in reševanje krize 

zakonodajna Ta pobuda je nadaljevanje Sporočila iz leta 2010, njen cilj pa je vzpostaviti učinkovitejši in uspešnejši 
okvir za krizno upravljanje. 

Poročilo Komisije o pregledu ohranjanja 
listinjenja 
 

nezakonodajna To poročilo se zahteva v okviru pregleda CRD in zadeva oceno, ali je treba predlagati povečanje 5-
odstotnega ohranjanja listinjenja in ali metode za izračun zahteve po ohranjanju izpolnjujejo svoje cilje. 

Revizija Uredbe o bonitetnih agencijah 
za zagotavljanje neposrednega nadzora 

zakonodajna Z revizijo Uredbe se bo uvedel centralizirani pregled bonitetnih agencij, ki delujejo v EU in katerih cilj je 
povečanje zaupanja vlagateljev. 

Sporočilo o spremljanju maloprodajnega 
trga 

nezakonodajna Cilj je opredeliti možne motnje trga v maloprodajnem sektorju z vidika potrošnikov in dobaviteljev ter 
zagotoviti učinkovite in usklajene večplastne odzive politike. 

Zelena knjiga o praksah upravljanja 
družb v finančnih institucijah 

nezakonodajna Cilj zelene knjige je ugotoviti pomanjkljivosti praks upravljanja družb v finančnih institucijah ter predlagati 
priporočila za njihovo odpravo, da se prepreči ponavljanje napak pri upravljanju družb v bankah in drugih 
finančnih institucijah. 

Revizija Direktive o finančnih 
konglomeratih 

zakonodajna Cilj Direktive je posodobiti okvir za dodaten nadzor. 

Direktiva, ki spreminja več direktiv o 
finančnih storitvah in določa pristojnosti 
Evropskih nadzornih organov (Direktiva 
omnibus II) 

zakonodajna Sektorsko zakonodajo o finančnih storitvah je treba prilagoditi ustanovitvi Evropskega bančnega organa, 
Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in 
trge. Direktiva omnibus II mora vključevati prilagoditve za sektor zavarovalništva in vrednostnih papirjev. 

Pregled Direktive 1997/9/ES o 
odškodninskih shemah za vlagatelje 

zakonodajna Cilj je povečati zaupanje vlagateljev in zagotoviti večjo učinkovitost v primeru goljufij in napak. 

Direktiva o pravni varnosti v zakonodaji 
o vrednostnih papirjih 

zakonodajna Cilj je poenostaviti pravno okolje za nematerializirane vrednostne papirje. 

Sporočilo o javnih naročilih s poudarkom 
na načinu podpore prednostnih nalog za 
„Evropo 2020“: inovativnost, 
nizkoogljične naložbe, socialne zadeve, 
energetska učinkovitost itd. 

nezakonodajna Cilj je zagotoviti smernice za pravilno izvajanje obstoječih instrumentov za zelene, socialne in inovativne 
vidike javnega naročanja. Sporočilo bo navajalo pojasnilo za naročnike v zvezi s tem, kaj morajo storiti 
(pravno zavezujoče določbe) in kaj lahko storijo na podlagi sedanjega pravnega okvira. 

Zakonodaja o končnem datumu za 
pridružitev SEPA (enotno območje plačil 
v eurih)  
 

zakonodajna Pobuda bo podprla pridružitev k SEPA z določitvijo rokov (končnih datumov) za pridružitev produktom 
SEPA (bančna nakazila in neposredne obremenitve). 

Pobuda o koncesijah zakonodajna/nezakonodajna Cilj pobude je zagotoviti pravno jasnost in varnost v zvezi s predpisi, ki urejajo dodeljevanje koncesijskih 
pogodb. 

Ukrepi za odgovorno dajanje in 
najemanje posojil 
 

nezakonodajna Ta pobuda bo opredelila stališča Komisije o vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje posojil potrošnikom na 
maloprodajni ravni, vključno s temami, kot so vloga kreditnih posrednikov, ocena ustreznosti kreditnih 
produktov, zagotavljanje informacij in svetovanja ter najboljši način za zagotavljanje odgovornega 
najemanja.  
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Bela knjiga o varovanju imetnikov 
zavarovalnih polic/zavarovalnih 
jamstvenih skladov 

nezakonodajna Cilj bele knjige je ohraniti in okrepiti zaupanje potrošnikov ter pripraviti temelj za odločanje politike o 
možnih prihodnjih zakonodajnih predlogih. 

Sporočilo o najboljših praksah v zvezi s 
hipotekami (izogibanje sodni razglasitvi 
zapadlosti hipoteke) 
 

nezakonodajna Sporočilo bo zagotovilo primere in smernice za nacionalne javne organe o tem, kako je mogoče najti 
rešitve, če je še vedno mogoče preprečiti začetek postopka sodne razglasitve zapadlosti hipoteke za 
državljane. 

Zakonodajna pobuda o „osirotelih“ delih 
za digitalne knjižnice 
 

zakonodajna Zakonodajna pobuda bo zagotovila pravno podlago, ki knjižnicam EU omogoča skeniranje in prikaz 
„osirotelih“ del (dela neznanih avtorjev ali avtorjev, ki jih ni mogoče najti). Pobuda bo omogočila hitro 
vzpostavljanje evropskih digitalnih knjižnic. 

Okvirna direktiva o upravljanju 
kolektivnih pravic 

zakonodajna Direktiva bo kot pobuda s podporo Evropskemu programu za digitalne tehnologije določila predpise za 
delovanje „kolektivnih organizacij“ (organi, ki zbirajo in razširjajo licenčnine avtorskih pravic).  

Sporočilo o sankcijah nezakonodajna Nadaljevanje aprilskega poročila o sankcijah za Ekonomsko-finančni svet. Cilja sta vzpostavitev režimov 
odvračalnih sankcij ter konvergenca nadzornih pooblastil in ciljev v EU. Ta pobuda dopolnjuje pregled 
Direktive o zlorabi trga. 

Izvedbeni ukrepi režima Solventnost II, 
ki vključujejo določbe o nadomestilih 

zakonodajna Z ukrepi se bo uvedel izračun novih kapitalskih zahtev režima Solventnost II glede na tveganje in tudi 
tehnični ukrepi na ravni 2, vključno s predpisi o nadomestilih. 

Sporočilo in poročilo o rezultatih 
izvajanja direktiv o storitvah ter njihovem 
„postopku medsebojnega ocenjevanja“ 

nezakonodajna Postopek spremljanja medsebojnega ocenjevanja v okviru Direktive o storitvah v dokumentu politike, ki 
določa politiko o storitvah za prihodnost. 

Pregled Direktive o trgih finančnih 
instrumentov in zakonodajnega predloga 
(vključno z vprašanjem o skriti 
likvidnosti)  

zakonodajna Potreba po pregledu Direktive temelji na številnih klavzulah o pregledu, vključenih v zakonodajo. Cilj je 
okrepiti zaupanje vlagateljev in ustvariti enake konkurenčne pogoje, ki omogočajo učinkovitost in 
preglednost trga. 

Zelena knjiga o ukrepih za pospeševanje 
elektronskega javnega naročanja 

nezakonodajna Zelena knjiga bo opredelila nadaljnje ukrepe za lažjo uporabo elektronskega javnega naročanja in ovire 
pri čezmejnem elektronskem javnem naročanju. 

Direktive o razkritju podatkov in 
prodajnih praksah za paketne naložbene 
produkte za male vlagatelje 

zakonodajna Cilj direktiv je zagotoviti, da so prodajne prakse in informacije za potrošnike ustrezne in omogočajo prave 
primerjave finančnih produktov. 

Pregled računovodskih direktiv  
 

zakonodajna Poenostavitev in posodobitev obveznosti poročanja. 

Direktiva, ki spreminja 
Direktivo KNPVPVP (V) o odgovornostih 
depozitarjev 

zakonodajna Cilj je povečati raven zaščite vlagateljev in enake konkurenčne pogoje za vlagatelje KNPVPVP v celotni 
Evropi. 

Pregled Direktive o institucijah za 
poklicno pokojninsko zavarovanje 
 

zakonodajna Pregled te direktive je potreben zaradi pomembnega zagotavljanja vzpostavitve ustreznih struktur za 
financiranje pokojninskega zavarovanja. 

Pregled Uredbe o blagovni znamki 
Skupnosti 
 

zakonodajna Cilj tega pregleda je izboljšati in razviti sistem blagovne znamke Skupnosti za povečanje njene kakovosti, 
učinkovitosti in dodane vrednosti v korist uporabnikov. Temeljil bo na celotni oceni delovanja sistema 
blagovne znamke v Evropi in vključeval vzpostavitev okrepljenega partnerstva med Uradom za 
usklajevanje na notranjem trgu in uradi za znamke držav članic, pri čemer bo prispeval k boju proti 
ponarejanju. 
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Sporočilo o elektronskem izdajanju 
računov 

nezakonodajna V Sporočilu se bo določil skupni okvir za medobratovalni sistem elektronskega izdajanja računov za 
večjo porabo sredstev elektronskega izdajanja računov, kar prinaša velike gospodarske koristi in manjšo 
upravno obremenitev. Vsi poslovni in trgovinski partnerji, zlasti mala in srednje velika podjetja, bodo imeli 
koristi zaradi večje porabe sredstev. 

Bela knjiga o elektronskem javnem 
naročanju 

 V belo knjigo bodo po posvetovanjih na podlagi zelene knjige o elektronskem naročanju leta 2010 
vključene sklepne ugotovitve. 

Revizija Direktive o zavarovalnem 
posredovanju 

zakonodajna Cilj revizije je izboljšati usklajevanje, pravno varnost, natančnost in opredelitve ter hkrati preprečevati 
trenutne težave pri izvajanju veljavne Direktive o zavarovalnem posredovanju na nacionalni ravni. 

Pregled Direktiv o izvajanju zakonodajna Na podlagi poročila oktobra 2010 se bodo v pregledu določile mogoče zakonodajne spremembe 
Direktive o izvajanju.  

Pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo 
   
Zakonodajni instrument o skupnem 
referenčnem okviru 

zakonodajna Kot nadaljevanje Sporočila 2010 se bo v pobudi opredelila metoda za sprejetje in uporabo skupnega 
referenčnega okvira v praksi. 

Predlog priporočila za odobritev pogajanj 
o sporazumu za varovanje podatkov in 
izmenjavo informacij za namene 
kazenskega pregona v Združenih 
državah Amerike 

zakonodajna Predvideva se priporočilo Komisije Svetu o odobritvi začetka pogajanj o sporazumu med EU in ZDA o 
varovanju osebnih podatkov, prenesenih ali izmenjanih za namene kazenskega pregona. To bi pri 
obdelavi podatkov v EU in ZDA omogočilo pravno varnost upravljavcev. 

Zelena knjiga o prostem pretoku 
dokumentov: dokumenti o osebnem 
statusu, verodostojne listine in 
poenostavitev zakonodaje 

nezakonodajna Prost pretok uradnih dokumentov bi pomenil veliko izboljšanje za lažji prosti pretok državljanov EU. Cilj je 
olajšati medsebojno priznavanje pravnih dokumentov, ker zdaj upravne obremenitve omejujejo 
državljane in podjetja. 

Sporočilo o socialnem in ekonomskem 
vključevanju Romov v Evropi 
 

nezakonodajna Cilj je ugotoviti, kako lahko EU na podlagi doseženega napredka še dodatno prispeva k polnemu 
socialnemu in ekonomskemu vključevanju Romov. Sporočilo opredeljuje pojem vključevanja posebnih in 
učinkovitih pristopov v pomembne glavne politike.  

Sporočilo o strategiji za enakost spolov 
(2010–2015) 

nezakonodajna Po načrtu za enakost spolov (2006–2010) se bo z novo strategijo nedavna sprejeta Listina žensk 
pretvorila v konkretne ukrepe.  

Direktiva o pravici do obveščenosti v 
kazenskih postopkih 

zakonodajna Komisija bo za lažje medsebojno priznavanje sodb v EU predlagala minimalne predpise o pravici 
osumljencev v kazenskih postopkih. Ti predpisi bodo zagotovili, da se obtožene takoj in podrobno obvesti 
o njihovih pravicah in obtožbah proti njim. 

Predlog Uredbe o kolizijskih sporih v 
zadevah o pravicah premoženjskih 
razmerij iz zakonske zveze, vključno z 
vprašanjem pristojnosti in medsebojnega 
priznavanja, in predlog Uredbe o 
premoženjskih posledicah ločevanja 
parov od drugih vrst zvez 

zakonodajna Uredba bo zagotovila objektivna merila za določitev veljavne zakonodaje, ki ureja premoženje v zakonski 
zvezi v primeru mednarodnih zakonskih zvez. To prav tako zajema primere premoženja zakonske zveze 
v različnih državah članicah. Uredba bo prav tako obravnavala vprašanje, za katerega je pristojno 
nacionalno sodišče, ter vključevala mehanizem priznavanja in izvrševanja sodb ene države članice v 
drugi državi članici. 

Sporočilo o politiki za temeljne pravice nezakonodajna V Sporočilu se bo določil sistem EU za varstvo temeljnih pravic in predstavil pristop Komisije za 
zagotavljanje učinkovitosti Listine o temeljnih pravicah v vseh politikah EU. V Sporočilu bo npr. naveden 
predlog poglavja o temeljnih pravicah za vse ocene učinka Komisije in opis pomena letnega poročila o 
spremljanju izvajanja ter spoštovanju Listine. 
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Sporočilo o strategiji za varstvo 
podatkov 

nezakonodajna Sporočilo o strategiji za varstvo temeljne pravice do varstva podatkov po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe. 

Sporočilo o strategiji za otrokove pravice 
(2010–2014) na podlagi ocene učinka 
instrumentov EU, ki vplivajo na otrokove 
pravice 

nezakonodajna V Sporočilu bodo predstavljene prednostne naloge Komisije v zvezi s pravicami otrok na podlagi 
posvetovanj, ki bodo potekala z institucijami EU, UNICEFOM, nevladnimi organizacijami in otroki. 
Sporočilo bo prav tako vključevalo ugotavljanje stanja v zvezi z delovanjem klicnih centrov za pogrešane 
otroke. 

Predlog Uredbe o boljši učinkovitosti 
izvrševanja sodb v Evropski uniji: 
zaplemba bančnih računov 

zakonodajna Cilj je podjetjem in državljanom olajšati izterjavo dolgov. Zlasti v trenutnih razmerah, ko je dostop do 
kapitala omejen, je lahko hitro izvrševanje zahtevkov bistveno za preživetje podjetij. Izboljšati je treba 
čezmejno izterjavo dolgov, ker trenutno več kot 60 % čezmejnega dolga na notranjem trgu ostane 
neizterjanega. 

Zakonodajni predlog o celovitem sistemu 
pridobivanja dokazov v kazenskih 
zadevah na podlagi načela vzajemnega 
priznavanja in vključevanja vseh vrst 
dokazov 

zakonodajna Novi model bi lahko imel širše področje uporabe in zajemal čim več vrst dokazov, pri čemer se 
upoštevajo zadevni ukrepi. 

Zakonodajni predlog o vključitvi skupnih 
standardov za zbiranje dokazov v 
kazenskih zadevah, da se zagotovi 
njihova dopustnost 

zakonodajna Veljavni predpisi, ki zagotavljajo dopustnost dokazov, pridobljenih le iz drugih držav članic, pristopajo k 
vprašanju posredno, ker ne določajo nobenih skupnih standardov za zbiranje dokazov. Zato obstaja 
tveganje, da bo izmenjava dokazov v kazenskih zadevah delovala le med državami članicami s 
podobnimi nacionalnimi standardi za zbiranje dokazov. 

Direktiva o pravicah in podpori žrtvam 
kaznivih dejanj 

zakonodajna  Cilj je razviti celovit pravni instrument za varstvo žrtev z združitvijo Direktive o odškodninah za žrtve in 
Okvirnega sklepa o žrtvah na podlagi ocene obeh instrumentov. 

Zelena knjiga o vprašanjih v zvezi s 
pridržanjem 

nezakonodajna Zelena knjiga upošteva odzive na načine krepitev vzajemnega zaupanja in povečuje učinkovitost načela 
vzajemnega priznavanja na področju pridržanja. Prizadevati si je treba za pospeševanje izmenjave 
najboljših praks in podporo izvajanju evropskih zaporniških pravil, ki jih je odobril Svet Evrope.  

Zakonodajni predlog o pravnem 
svetovanju in pravni pomoči 

zakonodajna Procesne pravice – ukrep C Osumljenci in obtoženci v kazenskih postopkih nimajo rednega ustreznega 
dostopa do pravnega svetovanja, ki je po potrebi (delno) brezplačno, ker se določbe o pravni pomoči 
med državami članicami bistveno razlikujejo. 

Revizija Direktive Sveta št. 90/314/EGS 
o paketnem potovanju, organiziranih 
počitnicah in izletih 

zakonodajna Direktiva ne zagotavlja več ustreznega varstva potrošnikov, ki hodijo na počitnice; prav tako ne 
zagotavlja ustrezne ravni pravne varnosti za podjetja. Zaradi minimalnega usklajevanja Direktive je 
pravni okvir v državah članicah pomemben in povzroča stroške usklajevanja podjetjem, ki želijo trgovati 
čezmejno, in lahko tudi škoduje potrošnikom, ki si prizadevajo za zakonite pravice v zvezi s čezmejnimi 
zadevami. 

Zakonodajni predlog o sistemu ECRIS-
TCN v zvezi z obsojenimi državljani 
tretjih držav 

zakonodajna Vzpostavitev skupnega indeksa in sistema o obstoju oziroma neobstoju zadetkov (hit/no hit), ki omogoča 
osrednjemu organu za kazenske evidence vsake države članice, da hitro ugotovi, ali je bil državljan tretje 
države predhodno obsojen in v kateri državi članici.  

Zakonodajni predlog o izboljšanju 
finančnih nadomestil za konzularno 
zaščito v kriznih razmerah 

zakonodajna Akcijski načrt Komisije 2007–2009 o zagotavljanju učinkovite konzularne zaščite v tretjih državah je 
določil, da je treba na področju konzularne pomoči izboljšati mehanizme za usklajevanje. Načrt predlaga 
preučitev možne vzpostavitve sistema za nadomestila med državami članicami v kriznih razmerah. 

Zakonodajni predlog, ki spreminja Sklep 
št. 1995/553/ES o izvajanju pravice do 
konzularne zaščite 

zakonodajna Vsak državljan EU, ki je v tretji državi, v kateri njegova država članica nima predstavništva, ima v 
veleposlaništvu ali konzulatu katere koli druge države članice pravico do učinkovite konzularne zaščite 
pod enakimi pogoji kot državljani te države članice. Komisija želi pri tej nalogi pomagati državam 
članicam s predlogom dejanskih ukrepov, katerih cilj je zagotavljanje, da so vsi državljani EU obveščeni o 
svojih pravicah in je področje zaščite pojasnjeno. Komisija lahko v okviru Lizbonske pogodbe sproži 
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zakonodajne predloge za lažje izvajanje te zaščite.  
Sprememba Direktive o nepoštenih 
poslovnih praksah 

zakonodajna Posodobitev Direktive o nepoštenih poslovnih praksah med podjetji in potrošniki. 

Sporočilo o boju proti rasizmu in 
ksenofobiji 

nezakonodajna V Sporočilu bo predstavljen skupni pristop za boljšo mobilizacijo in povečanje obsega obstoječih pravnih 
in finančnih instrumentov za odpravljanje rasizma, ksenofobije in diskriminacije. 

Predlog Uredbe o agenciji Eurojust zakonodajna Cilj je zagotovitev pristojnosti agenciji Eurojust za neposredno sprožitev preiskav, oblikovanje 
učinkovitejše notranje strukture in vključitev Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov v 
ocenjevanje dejavnosti agencije Eurojust v skladu s členom 85 PDEU.  

Sporočilo o ustanovitvi Evropskega 
javnega tožilstva (EPPO) s strani 
agencije Eurojust 

nezakonodajna Možnost za omogočanje dodatnih pristojnosti nacionalnim članom agencije Eurojust, okrepitev 
pristojnosti kolegija agencije Eurojust ali vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva. 

Zakonodajni predlog o medsebojnem 
priznavanju učinkov nekaterih listin o 
osebnem stanju  

zakonodajna Nadaljnji ukrepi na podlagi zelene knjige o prostem pretoku dokumentov, listin o osebnem stanju, 
verodostojnih listin in poenostavitvi zakonodaje.  

Zakonodajni predlog o odpravi uradnih 
postopkov za zakonodajo o dokumentih 
med državami članicami 

zakonodajna Nadaljnji ukrepi na podlagi zelene knjige o prostem pretoku dokumentov, listin o osebnem stanju, 
verodostojnih listin in poenostavitvi zakonodaje. 

Pomorske zadeve in ribištvo 
Predlogi o prenovi skupne ribiške 
politike 
 

zakonodajna Sveženj o prenovi skupne ribiške politike bo zajemal naslednje predloge: 
– predlog nove osnovne uredbe o skupni ribiški politiki, vključno z ribogojstvom; 
– predlog nove uredbe o skupni ureditvi trga; 
– predlog za finančno razsežnost nove skupne ribiške politike; 
– tehnični ukrepi. 

Uredbe o ribolovnih možnostih za 
leto 2011 
 

zakonodajna Različne uredbe, ki zajemajo Baltsko morje, Črno morje, druga območja v Atlantiku in Severnem morju 
ter globokomorske vrste za obdobje 2011–2012. Pred temi uredbami bo izdano Sporočilo Svetu. 

Uredbe o večletnih načrtih za upravljanje 
ali obnovo izbranih vrst, kot so losos v 
Baltskem morju, tun, vahnja, sled v 
Keltskem morju, južni oslič in škampi 

zakonodajna V zvezi z vahnjami, sledi, južnimi osliči in škampi bodo predlagani novi načrti vsako leto zagotovili t.i. 
določanje celotnih dovoljenih ulovov tako, da se doseže cilj izkoriščanja teh zalog v skladu z največjim 
trajnostnim donosom. V zvezi s tunom je treba sedanji načrt za obnovo spremeniti v smislu rezultata 
pogajanj ICCAT iz leta 2009. 

ZNANJE O POMORSTVU 2020: 
pomorski podatki in opazovanje za 
pametno rast. 

nezakonodajna Odgovornost za zbiranje podatkov o evropskih morjih in oceanih je trenutno porazdeljena med 
regionalne, nacionalne, javne in zasebne organizacije, ki zbirajo podatke o odprtih oceanskih in obalnih, 
teritorialnih vodah in vodah pod svojo pristojnostjo. Akcijski načrt o evropskem omrežju za pomorsko 
opazovanje in omrežje podatkov bo opredelil niz korakov, ki javnim in zasebnim operaterjem omogočajo 
zagotavljanje boljših storitev.   

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
o vzpostavitvi programa za podporo 
nadaljnjemu razvoju celostne pomorske 
politike 

zakonodajna Zastavljeni cilj predlagane Uredbe je zagotoviti stalno skromno finančno podporo za nadaljnje 
pospeševanje razvoja in izvajanja celostne pomorske politike do izteka sedanje finančne perspektive v 
obdobju 2011–2013.  
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Sporočilo o morskih bazenih (Severno 
morje in Atlantik) 

nezakonodajna Priprava pobud za izvajanje celostne pomorske politike v morskih bazenih Severnega morja in Atlantika 
na podlagi že pripravljenih podobnih sporočil o Sredozemlju, Baltiku in Arktiki. 

Predlog uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta, ki spreminja Uredbo 
št. 1288/2009 o uvedbi prehodnih 
tehničnih ukrepov 

zakonodajna Ker se Svet novembra 2009 ni uspel dogovoriti o stalnih tehničnih ukrepih v Atlantiku (COM (2008)324), 
so bili potrjeni prehodni tehnični ukrepi za zagotavljanje nadaljnje uporabe nujnih tehničnih ukrepov za 
celotni dovoljeni ulov in kvote iz Priloge III k Uredbi št. 43/2009 od 1. januarja 2010 naprej. Cilj 
predlagane spremembe prehodne uredbe je podaljšanje veljavnosti za dodatnih 18 mesecev.  

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2003 
o odstranjevanju plavuti morskih psov na 
krovu plovil 

zakonodajna Ena možnost je sprememba razmerja, ki dovoljuje 5 % mase plavuti glede na živo maso (pred obdelavo) 
ulova morskih psov, da masa plavuti v nobenem primeru ne preseže 5 % obdelane mase (brez drobovja 
in glave) ulova morskih psov. Druga možnost bi bila izvajanje politike „nedotaknjenih plavuti“, pri čemer 
se plavuti ne bi odstranjevale. 

Sporočilo o akcijskem načrtu Skupnosti 
za preprečevanje naključnega ulova 
morskih ptic v ribolovnem orodju  
 

nezakonodajna Z načinom vključevanja okoljevarstvenih zahtev v skupno ribiško politiko je eden od ciljev Skupnosti 
izboljšanje načinov ribolova, da se preprečijo naključen in neželen ulov ter posledice na morsko okolje. 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
o načrtu upravljanja pelagičnih staležev 
v Baltskem morju 

zakonodajna Namen Uredbe je vzpostaviti dolgoročen okvir upravljanja pelagičnih staležev v Baltskem morju. Načrt bo 
določil dolgoročne cilje upravljanja in zajel nekatere posebne določbe, ki so nujne za uresničitev tega 
cilja. 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
o reviziji Uredbe Sveta (ES) 
št. 1098/2007 o večletnem načrtu za 
staleže trske v Baltskem morju 

zakonodajna Uredba Sveta (ES) št. 1098/2007 določa, da je treba ukrepe upravljanja v letu 2010 oceniti in jih po 
možnosti spremeniti, če tako zahteva ocena.  

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
o dolgoročnem načrtu upravljanja 
morskih listov in morskih plošč v 
Severnem morju 

zakonodajna Namen Uredbe je revizija dolgoročnega okvira upravljanja ribolova morskih listov in morskih plošč v 
Severnem morju ter vzpostavitev dolgoročnih ciljev upravljanja staležev na podlagi rezultatov izvajanja 
prvega načrta upravljanja. 

Novi viri za rast iz morij in oceanov: 
Sporočilo o „modri rasti“ – nova vizija 
trajnostne rasti v obalnih regijah in 
pomorskih sektorjih 

nezakonodajna Sporočilo bo temeljilo na študiji, ki raziskuje predviden potek rasti v prihodnosti v obalnih regijah in 
pomorskem gospodarstvu, s posebnim poudarkom na pozitivnih učinkih na zaposlovanje.  

Sporočilo o finančnih posledicah za 
vključevanje pomorskega nadzora 

nezakonodajna Od Komisije se je zahtevalo, da opredeli finančne posledice vzpostavitve skupnega okolja za izmenjavo 
informacij. 

Regionalna politika 
Zakonodajna predloga o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj (ESRR) in 
Kohezijskem skladu 

zakonodajna Uredbi bo treba prilagoditi/nadomestiti v skladu s prednostnimi nalogami EU in s ciljem za prilagoditev 
uresničitve kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020. Uredbama bodo priložene nove 
strateške smernice EU o koheziji za obdobje po letu 2013. 

Strateško poročilo EU o kohezijski 
politiki za leto 2010 – Sporočilo o 
uresničevanju programov kohezijske 
politike 2007–2013 v državah članicah 

nezakonodajna Cilj je povzetek 27 nacionalnih strateških poročil o prispevku k ciljem kohezijske politike, nalog skladov in 
izvajanja ciljev strateških smernic Skupnosti, nacionalnih strateških referenčnih okvirjev in integriranih 
smernic za rast in delovna mesta. 
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Sporočilo o „krepitvi prispevka 
kohezijske politike k trajnostnemu 
razvoju regij EU in uresničevanju 
Evrope 2020“ 

nezakonodajna Sporočilo bo navajalo politične smernice, kako uskladiti cilje kohezijske politike na področju trajnostnega 
razvoja z vizijo Evrope 2020 glede na pospeševanje bolj energetsko učinkovitega, zelenega in 
konkurenčnejšega gospodarstva.  

Sporočilo o „krepitvi prispevka 
kohezijske politike k razvoju 
gospodarstva, ki temelji na znanju, in 
regionalne inovativnosti ter 
uresničevanju Evrope 2020“ 

nezakonodajna Sporočilo bo navajalo politične smernice, kako uskladiti cilje kohezijske politike z vizijo Evrope 2020 na 
področju pametne rasti glede na razvoj regionalnega gospodarstva, ki temelji na znanju in inovativnosti.  

Strategija EU za Podonavje nezakonodajna Evropski svet je junija 2009 pozval Komisijo, naj pred decembrom 2010 predstavi strategijo EU za 
Podonavje. 

Raziskave in inovativnost 
Sporočilo o Evropi, gospodarni z viri, 
in pametnem trajnostnem 
biogospodarstvu 

sporočilo Cilj je sprožiti raziskave, inovativnost in izobraževanje za opredelitev in lažjo usmeritev v Evropo, 
gospodarno z viri, ter zagotoviti vizijo in akcijski načrt za trajnostno in inovativno evropsko 
biogospodarstvo. Sporočilo bo obravnavalo politični okvir in dejanske ukrepe, ki prispevajo k „Uniji 
inovacij“ iz strategije Evropa 2020, ter opredelilo strateške programe, spremembe za njihovo izvajanje in 
sisteme spremljanja za zagotovitev napredka. 

Predlog Komisije o 8. okvirnem 
programu  

zakonodajna Ta predlog obravnava okvirni program PDEU za financiranje raziskav v obdobju 2014–2020. Predlog, ki 
vključuje glavne usmeritve, bo podrobno razložen v nizu predlogov za posebne programe in pravila 
sodelovanja. 

Predlogi Komisije za osmi okvirni 
program Euratom 

zakonodajna Ta predlog obravnava okvirni program Euratom za financiranje raziskav v obdobju 2014–2018. Predlog, 
ki vključuje glavne usmeritve, bo podrobno razložen v nizu predlogov za posebne programe in pravila 
sodelovanja. 

(**) Predlog Priporočila Sveta o skupnem 
načrtovanju v zvezi s „kmetijstvom, 
zanesljivo preskrbo s hrano in 
podnebnimi spremembami“ 

nezakonodajna Kot je navedeno v strategiji Evropa 2020, si bo Komisija prizadevala za dopolnitev evropskega 
raziskovalnega prostora zlasti s krepitvijo skupnega načrtovanja z državami članicami. Področje 
zanesljive preskrbe s hrano in vpliva podnebnih sprememb na kmetijstvo je bilo opredeljeno kot velik 
družbeni izziv za Evropo, ki ga je treba obravnavati prek pobude za skupno načrtovanje programov. 

(**) Predlog Priporočila Sveta o skupnem 
načrtovanju v zvezi z „zdravjem, hrano in 
preprečevanjem s hrano povezanih 
bolezni“ 

nezakonodajna Področje zdravja, hrane in preprečevanja s hrano povezanih bolezni je bilo opredeljeno kot velik družbeni 
izziv za Evropo, ki ga je treba obravnavati prek pobude za skupno načrtovanje programov.  

(**) Predlog Priporočila Sveta o skupnem 
načrtovanju v zvezi s „kulturno dediščino, 
podnebnimi spremembami in varnostjo“ 

nezakonodajna Ta pobuda za skupno načrtovanje bo evropskim državam članicam zagotovila čim večje povečanje in 
izkoriščanje njihove združene kritične mase z usklajevanjem njihovih prizadevanj. Glavni cilji so študija 
vpliva okoljskih sprememb na kulturno dediščino, razvoj ukrepov za zaščito in varnost kulturne dediščine 
ter izvajanje trajnostnega razvoja za kulturno dediščino. 

Predlog v zvezi z okvirnim programom 
Euratom za jedrske raziskave in 
usposabljanje (vključno z mednarodnim 
termonuklearnim poskusnim reaktorjem) 
 
Odločba o posebnem programu za 
posredne ukrepe 
 

zakonodajna Cilja predlagane zakonodaje, ki zajema leti 2012 in 2013, sta nadaljevanje dejavnosti, načrtovanih v 
sklepih sedmega okvirnega programa Euratom, ki je bil sprejet leta 2006, in podpora fazi gradnje 
mednarodnega termonuklearnega poskusnega reaktorja ob upoštevanju novih proračunskih potreb.  
 
Pravila sodelovanja določajo celovit okvir za zagotovitev učinkovitega izvajanja okvirnega programa 
Euratom ob upoštevanju potrebe po enostavnem dostopu vseh udeležencev s poenostavljenimi postopki. 
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Uredba o določitvi pravil za sodelovanje 
in razširjanje rezultatov raziskave 
Sporočilo o vseobsegajočem akcijskem 
načrtu za razvoj evropskega 
raziskovalnega prostora 

nezakonodajna V tem sporočilu se bodo opredelili postopki za izvajanje načrta za raziskave in inovacije. To bo povezano 
tudi s pripravo osmega okvirnega programa. 

Vmesni pregled sedmega okvirnega 
programa 

nezakonodajna S pregledom bodo opredeljene izkušnje, ki jih je treba upoštevati pri pripravi osmega okvirnega 
programa, ki bo predlagan leta 2011. 

Storitve splošnega pomena 
Sporočilo o okviru za kakovost storitev 
splošnega pomena 

nezakonodajna Ta pobuda bo nadgradila Protokol, ki je priloga k Lizbonski pogodbi. 

Revizija paketa storitev splošnega 
pomena iz leta 2005  
 

nezakonodajna Okvirno besedilo preneha veljati novembra 2011. Cilj revizije bo prilagoditev pravil glede na ocenjevalno 
poročilo, ki mora biti končano leta 2010. Takšno pobudo je treba obravnavati v smislu vzpostavitve okvira 
za kakovost javnih in socialnih storitev, kot so določene v političnih smernicah predsednika. 

Ocenjevalno poročilo o paketu storitev 
splošnega pomena iz leta 2005 
 

nezakonodajna To poročilo je treba pripraviti na podlagi javnih posvetovanj, ki se bodo začela v prihodnjih tednih. 
Pobude, ki so povezane s storitvami splošnega gospodarskega pomena, je treba obravnavati v smislu 
vzpostavitve okvira za kakovost javnih in socialnih storitev. 

Pametni predpisi 
Sporočilo o pametnih predpisih nezakonodajna V Sporočilu bodo navedene prednostne naloge Komisije v zvezi s pametnimi predpisi, ki zajemajo ukrepe 

za poenostavitev veljavne zakonodaje in zmanjšanje upravne obremenitve; razvoj bolj sistematičnega 
pristopa k oceni obsega, v katerem so zakonodaja in politike izpolnile svoje cilje; in uporaba ocene vpliva 
za zagotovitev kakovosti novih predlogov. 

Sklep Sveta o solidarnostni klavzuli 
(predlog, ki ga je treba predložiti skupaj z 
visokim 
predstavnikov/podpredsednikom) 

zakonodajna Izvajanje določbe iz člena 222(3) PDEU, ki določa, da je treba način, na katerega Unija izvaja 
solidarnostno klavzulo, opredeliti s sklepom, ki ga sprejme Svet glede na skupni predlog Komisije ter 
visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko. 

Obdavčenje in carinska unija 
Sporočilo o prihodnji strategiji DDV  Namen Sporočila bo opredeliti ukrepe za zmanjšanje upravne obremenitve, boj proti goljufiji ter 

posodobitev in poenostavitev trenutnega sistema. 
Sporočilo o davkih in razvoju: 
sodelovanje z državami v razvoju v zvezi 
s spodbujanjem dobrega upravljanja v 
davčnih zadevah 

nezakonodajna Sporočilo spodbuja načelo dobrega upravljanja davkov in podpira države v razvoju pri njihovem boju proti 
davčnim utajam in drugim škodljivim davčnim praksam. Predlaga tudi krepitev obdavčitve in upravljanja 
javnih financ v teh državah. 

Revizija Direktive o obdavčitvi energije zakonodajna Revidirana Direktiva bo v okviru strategije Evropa 2020 ter kot pomemben prispevek k boju proti 
podnebnim spremembam in zagotovitvi bolj trajnostnega gospodarstva, ki je gospodarno z viri, dopolnila 
evropski sistem trgovanja z emisijami in obdavčitev energetskih proizvodov na podlagi njihove energijske 
vsebnosti in ravni emisij CO2. 

Revizija Uredbe o carinskem ukrepanju 
zoper blago, za katerega obstaja sum 
kršitve določene pravice intelektualne 
lastnine 

zakonodajna Cilj je poenostaviti postopke in pojasniti pravila. 

Predlog minimalne standardne stopnje 
DDV, ki začne veljati leta 2011  

zakonodajna Zdaj veljavna minimalna standardna stopnja DDV bo prenehala veljati 31. decembra 2010, pri čemer se 
bo predlagalo podaljšanje veljavnosti trenutne stopnje. 

Predlog v zvezi z obravnavo kuponov (in zakonodajna Namen predloga je posodobiti veljavna pravila za DDV (obdavčljivi znesek), ki veljajo za kupone. 
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drugih promocijskih shem) v okviru DDV 
Zelena knjiga o strategiji DDV nezakonodajna Dokument o posvetovanju glede nove strategije DDV, ki zagotavlja njeno prilagoditev spreminjajočim se 

gospodarskim razmeram in upoštevanje zlasti novih dogodkov na področju informacijskih tehnologij (da 
se v drugi polovici leta 2011 sprejme Sporočilo o „novi strategiji DDV“). 

Sporočilo o pobudi za politiko obdavčitve 
„Najprej državljani“ 
 

nezakonodajna V okviru ponovne vzpostavitve enotnega trga je cilj opredelitev interesnih področij državljanov (vključno z 
dvojno obdavčitvijo, pokojninami, sekundarnim prebivališčem, kapitalskimi dobički ali davkom na 
prihodek) za razvoj pobud nezavezujočih aktov.  

Sporočilo o usklajevanju davkov na 
dediščino 
 

nezakonodajna Za spodbujanje usklajevanja obdavčitve dediščine med državami članicami EU, da se preprečita dvojna 
obdavčitev in dvojna neobdavčitev v čezmejnih razmerah. 

Zakonodajni predlog o skupni 
konsolidirani osnovi za davek od dobička 
pravnih oseb 

zakonodajna Namen predloga je poenostavitev pravil, znižanje stroškov usklajevanja in odprava davčnih ovir, s 
katerimi se podjetja zdaj srečujejo pri čezmejnem sodelovanju. 

Revizija Direktive o obdavčitvi obresti in 
plačil licenčnin med povezanimi 
družbami različnih držav članic 
(prenovljena različica) 

zakonodajna Za razširitev področja uporabe Direktive na podlagi omilitve pogojev sodelovanja, vključitve posrednih 
deležev in posodobitve priloge (vrste družb). 
 

Trgovina 
Predlog Uredbe o uporabi sheme 
splošnega sistema preferencialov od 
1. januarja 2014 

zakonodajna Na podlagi nove Uredbe se bo pregledal in izboljšal sedanji splošni sistem preferencialov, da se 
zagotovita njegova preprostost in predvidljivost ter čim bolj poveča podpora trajnostnemu razvoju in 
državam v razvoju, ki najbolj potrebujejo pomoč. 

Predlog Uredbe o vzpostavitvi prehodnih 
ureditev za mednarodne naložbene 
sporazume med državami članicami in 
tretjimi državami  
 

zakonodajna Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki EU podeljuje izključno pristojnost za tuje neposredne 
naložbe, je mogoče dvomiti v nadaljnji obstoj mednarodnih sporazumov držav članic v zvezi z naložbami 
in zavez, sprejetih v tem okviru. Cilj je vzpostavitev pravne varnosti glede stanja in veljavnosti 
mednarodnih sporazumov v zvezi z naložbami, sklenjenimi med državami članicami in tretjimi državami, 
z odobritvijo nadaljnje veljavnosti takšnih sporazumov in vzpostavitvijo postopkovnega okvira za 
pogajanje držav članic o takšnih sporazumih in njihovo sklenitev v prihodnosti.  

Sporočilo o naložbeni politiki EU 
 

nezakonodajna Cilj je določitev splošne zasnove, v okviru katere se bo razvijala prihodnja naložbena politika EU. 
Sporočilo bo vključevalo splošno orodje/zasnovo, ki lahko predstavlja podlago za predstavitev in 
obravnavo novih pogajalskih smernic za prihodnja pogajanja o naložbah v tretjih državah. 

Predlog Uredbe o podaljšanju veljavnosti 
sheme splošnega sistema preferencialov 
(obnovljena Uredba) 
 

zakonodajna Tehnično podaljšanje veljavne sheme splošnega sistema preferencialov (GSP), ki zagotavlja tudi stalnost 
posebnih podshem: GSP+ in EBA (vse razen orožja). Predlagana uredba o spremembi Uredbe (ES) 
št. 732/2008 zajema le tiste tehnične spremembe, ki so potrebne za podaljšanje veljavnosti sedanjega 
splošnega sistema preferencialov do 31. decembra 2013. Predlog ne obravnava upravičenosti sedanjih 
upravičencev do splošnega sistema preferencialov.  

Predlog Uredbe o prilagoditvi postopka 
odločanja na področju trgovinske politike 
ob upoštevanju začetka veljavnosti 
Lizbonske pogodbe 

zakonodajna Uredba „omnibus“ o trgovini bo obravnavala nekatere posebne postopke odločanja na področju 
trgovinske politike, ki so bili prej izvzeti iz komitologije. 

Trgovinski sporazum za boj proti 
ponarejanju (sklepi Sveta za odobritev 
podpisa in sklenitev sporazuma) 

zakonodajna Ukrep bo zajemal predlog Sklepa o odobritvi podpisa sporazuma in predlog Sklepa o sklenitvi 
sporazuma. Cilj pogajanj v zvezi s trgovinskim sporazumom za boj proti ponarejanju je zagotoviti 
mednarodni okvir, ki izboljšuje uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na podlagi boljših mednarodnih 
standardov glede načina ukrepanja proti obsežnim kršitvam pravic intelektualne lastnine, ki jih izvajajo 
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kriminalne združbe. 
Poročilo o ovirah v zvezi s trgovino in 
naložbami 

nezakonodajna Cilj je opredeliti načine izboljšanja dostopa do trga in zakonodajnega okolja za podjetja EU. 

Promet 
Ukrepi za trajnostni promet: revizija 
smernic TEN-T 

zakonodajna/nezakonodajna Zakonodajni predlog revizije sedanjih smernic TEN-T se bo osredotočil na temeljno mrežo, ki zagotavlja 
najvišjo stopnjo prispevka h ključnim ciljem politike TEN-T. Predlogu bo priloženo poročilo, ki obravnava 
napredek prednostnih projektov TEN-T in politike TEN-T. 

Ukrepi za trajnostni promet: strateški 
načrt za prometno tehnologijo 

nezakonodajna Strateški načrt za prometno tehnologijo bo zagotovil strateški okvir za razvoj in uporabo raziskav in 
tehnologij na podlagi političnih potreb in vizije za celovit, učinkovit in okolju prijazen prevozni sistem v 
okviru pobude horizont 2050.  

Ukrepi za varnost: Sporočilo „Pot do 
evropskega območja varnosti v cestnem 
prometu: strateške smernice za varnost v 
cestnem prometu do leta 2020“ 

nezakonodajna Strateške smernice bodo opredeljevale ukrepe za celostno obravnavanje varnosti v cestnem prometu 
(vedenje voznikov ter varnost vozil in infrastrukture) na različnih področjih politike (promet, javno zdravje, 
raziskave, nove tehnologije in zunanja razsežnost varnosti v cestnem prometu).  

Poročilo o napravah za varnostne 
preglede na letališčih 
 

nezakonodajna Poročilo bo ocenilo posledice naprav za varnostne preglede na področju njihove učinkovitosti, tveganja 
za zdravje, kršitve temeljnih pravic in zasebnosti.  

Sporočilo o pravicah potnikov nezakonodajna V sporočilu se bo preučilo stanje v zvezi s pravicami potnikov na področju vseh vrst prevoza, vključno z 
rezultati javnih posvetovanj, ocenilo, ali uporaba sedanjih pravil EU zagotavlja ustrezno varstvo pravic 
potnikov, in opredelilo področja, na katerih bo morda potrebno dodatno ukrepanje.  

Ukrepi za notranji trg: prenova prvega 
železniškega paketa 

zakonodajna Na podlagi prenove se bodo pojasnile veljavne določbe iz prvega železniškega paketa, da se poveča 
natančnost izvajanja in/ali smernic za izvajanje.  

Ukrepi za letališča: Sporočilo o letališki 
politiki, ki so mu priloženi zakonodajni 
predlogi 

zakonodajna/nezakonodajna V Sporočilu se bo obravnavalo stanje letališke politike, ocenil se bo napredek na področju izvajanja 
akcijskega načrta za zmogljivost ter obravnavala potreba po reviziji Uredbe o slotih in Direktive o 
zemeljski oskrbi.  

Ukrepi za e-mobilnost  zakonodajna/nezakonodajna Na podlagi tega svežnja zakonodajnih ukrepov se bo uvedla uporaba novih tehnologij na področju 
različnih vrst prevoza za podporo učinkovitega in trajnostnega prevoznega sistema. Ukrepi bodo 
obravnavali skupna prodajna mesta vozovnic, digitalni tahograf, elektronsko cestninjenje, celostne 
pomorske podatke itd.  

Ukrepi za socialni program na področju 
pomorstva 

zakonodajna/nezakonodajna Obravnavali se bodo različni vidiki „človeškega dejavnika“ v pomorskem prometu, zlasti izobraževanje in 
potrjevanje pomorščakov (Sporočilo o socialnem programu za pomorski promet, predlog Direktive o 
nadzoru uporabe konvencije Mednarodne organizacije dela, predlog revizije Direktive 2008/106/ES o 
minimalni ravni izobraževanja pomorščakov).  

Sporočilo o trgu cestnega prevoza blaga nezakonodajna Pregled delovanja notranjega trga na področju cestnega prevoza blaga, vključno s kabotažo. 
Sporočilo o dostopu do trga železniškega 
prometa 

nezakonodajna Pregled strukture trga železniškega prometa, vključno s trgom notranjega potniškega prometa. 
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Priloga III: Seznam pobud za poenostavitev∗ 

 

Naslov Vrsta ukrepa za 
poenostavitev 

Področje uporabe in cilji Leto 

Sprememba Uredbe Komisije (ES) št. 1276/2008 o nadzoru s fizičnimi 
pregledi pri izvozu kmetijskih proizvodov, za katere se dobijo izvozna 
nadomestila ali drugi zneski, in Uredbe (ES) št. 612/2009 o skupnih 
podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za 
kmetijske proizvode 

revizija Pri izvajanju teh pregledov organi pripombe ročno vpisujejo v 
carinske dokumente, zaradi česar je razumevanje in branje 
oteženo. To težavo bodo odpravile standardne informacije z 
digitalnimi kodami. Ena priloga bo nadomestila pet prilog. 

2010 

Ukrepi za poenostavitev, ki spreminjajo Uredbo Sveta (ES) 
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbo Sveta 
št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete 
v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor 
za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, 
(ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 

revizija Cilji so: zmanjšati upravno obremenitev v zvezi s kontrolami 
navzkrižne skladnosti; poenostaviti prijave površin; zmanjšati 
število poročil držav članic o razvoju podeželja; uvesti roke plačila 
za nekatere ukrepe in uskladiti uredbe s prenesenimi 
pristojnostmi in izvedbenimi pooblastili na podlagi PDEU.  

2010 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi postopka 
odobritve za prostovoljne sisteme označevanja goveda 

revizija/razveljavitev Namen je zmanjšati upravno obremenitev v zvezi z odobritvijo 
prostovoljnih oznak za goveda. Zato je potrebna sprememba 
Uredbe 1760/2000.  

2010 

Uredba Komisije o določitvi (novih) pravil porazdelitve živil za najbolj 
prikrajšane posameznike v Skupnosti 

revizija Namen je zagotoviti jasnejše, enostavnejše in učinkovitejše 
izvajanje pravil porazdelitve živil za najbolj prikrajšane 
posameznike v Skupnosti. 

2010 

Pobuda Skupnosti na področju mišično-kostnih obolenj, povezanih z 
delom 

prenova Cilj je vključiti določbe o varovanju zdravja in varnosti delavcev 
pred tveganji zaradi mišično-kostnih obolenj pri delu v en sam 
zakonodajni instrument.  

2011 

Revizija Direktive Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi 
statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev  
 
in Direktive Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi 
Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev 

revizija Namen je preučiti morebitno poenostavitev določb o obveščanju 
delavcev in posvetovanju z njimi po koncu ocenjevalnega poročila 
v zvezi z Uredbo (ES) št. 1435/2003 (statut evropske zadruge) 
leta 2011. 

2011/12 

Predlog Uredbe o vzpostavitvi sistema Skupnosti za evidentiranje 
prevoznikov radioaktivnih snovi 

prenova Kodificirati in poenostaviti regulativni okvir Skupnosti za 
zanesljivejši, varnejši in preglednejši prevoz radioaktivnih snovi.  

2010 

Prenova zakonodaje v zvezi s temeljnimi varnostnimi standardi na 
področju varstva pred sevanjem 

  Cilj je preoblikovati 10 zakonov v eno direktivo o vzpostavitvi 
temeljnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi 
izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju in jih posodobiti v skladu s 

2011 

                                                 
∗  Veliko teh postavk vključuje cilje na področju zmanjšanja upravne obremenitve. 
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priporočili Mednarodne komisije za radiološko zaščito. 
Revizija Priporočila o radioloških posledicah revizija Cilj je pojasniti, poenostaviti in izboljšati Priporočilo, ki uporablja 

člen 37, na podlagi katerega Komisija predloži mnenja o izvajanju 
načrtov za povečanje radioaktivnih izpustov, ki imajo lahko 
radiološke posledice za sosednje države članice. 

2010 

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za homologacijo motornih vozil kategorije L ter sistemov, sestavnih 
delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih takim vozilom 

razveljavitev  Cilj je zmanjšati upravno obremenitev sektorja, 
zakonodajalcev EU in nacionalnih zakonodajalcev ter 
homologacijskih organov. 

2010 

Uredba o homologaciji kmetijskih in gozdarskih vozil (razveljavitev 
24 direktiv) 

razveljavitev  S tem predlogom se bo razveljavilo 24 direktiv, ki se bodo 
nadomestile z eno uredbo.  

2010 

Direktiva Komisije o spremembi direktiv Sveta 80/720/EGS, 
86/298/EGS, 86/415/EGS in 87/402/EGS ter direktiv Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/25/ES in 2003/37/ES o homologaciji 
kmetijskih ali gozdarskih traktorjev zaradi prilagajanja tehničnemu 
napredku 

revizija S tem predlogom bo spremenjenih 6 direktiv o kmetijskih 
traktorjih zaradi pojasnitve in izboljšanja tehničnih zahtev. 

2010 

Direktiva 94/25/ES o plovilih za rekreacijo   Cilj je izboljšati emisije hrupa in izpušnih plinov plovil za 
rekreacijo ter varovati boljše zdravje ljudi in okolje, pri čemer se 
omejujejo stroški usklajevanja, ki izhajajo iz različnih standardov v 
zvezi z emisijami v različnih pravnih sistemih. Direktiva bo 
usklajena z novim zakonodajnim okvirom (Sklep 
št. 768/2008/ES). 

2010 

Direktiva 97/68/ES o plinastih in trdnih onesnaževalih necestne 
mobilne mehanizacije 

  S predlogom se bodo poenostavila pravila za trženje necestne 
mobilne mehanizacije, vključno s homologacijo, ki se bo uskladila 
z novim zakonodajnim okvirom (Sklep št. 768/2008/ES). 

2010 

Direktiva 2000/14/ES o emisiji hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema, 
ki se uporablja na prostem 

  S predlogom se bo poenostavilo izvajanje Direktive, preučili njeni 
postopki za ugotavljanje skladnosti in izboljšal nadzor trga. 
Direktiva bo usklajena z novim zakonodajnim okvirom (Sklep 
št. 768/2008/ES). 

2010 

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski 
opremi 

  Cilj revizije bo nadomestiti veliko nepraktičnih in neučinkovitih 
upravnih določb s sodobnejšimi elektronskimi sredstvi ter 
nameniti pozornost izvajanju in boljšim orodjem za nacionalne 
uprave. 

2010 
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Gnojila – osnutek Uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) 
št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi 
prilagoditve prilog I in IV k Uredbi tehničnemu napredku  

 revizija Cilj je spremeniti Prilogo IV k Uredbi zaradi zagotovitve, da se 
lahko standardi CEN uporabijo kot referenca za uradni nadzor.  

2011 

Direktiva 2003/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2003 o spremembi Direktive Sveta 96/82/ES o 
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne 
snovi 

  Določbe bodo poenostavljene/racionalizirane, da se zmanjša 
upravna obremenitev, zlasti glede obveznosti poročanja. 

2010 

Direktiva Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano 
ljudi 

  Pristop k upravljanju, ki temelji na tveganju, bo prispeval k 
poenostavitvi upravljanja zalog vode ter zmanjšal obremenitev 
zaradi spremljanja in poročanja.  

2010 

Zakonodajni predlog za uskladitev/poenostavitev pravnega reda o 
odpadkih (uskladitev zakonodaje o odpadkih za posamezne proizvode 
z Okvirno direktivo o odpadkih; to vključuje direktive o izrabljenih 
vozilih, baterijah in embalaži)  

 pregled Namen bo izvesti celovit pregled direktiv EU o recikliranju v 
obdobju naslednje Komisije.  

2012 

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1172/98 z dne 25. maja 1998 o statističnih 
poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga 

revizija Cilj predloga je izvzetje Malte iz zahtev za poročanje v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 1172/98.  

2011 

Uredba (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov revizija Cilj te revizije je poenostavitev Uredbe in njena uskladitev z 
drugimi obveznostmi glede poročanja iz zakonodaje Skupnosti o 
odpadkih. 

2010 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/109/ES o sadnem 
drevju 

  Cilj predloga je zmanjšati število spremenljivk, zahtevanih v 
raziskavah o sadovnjakih, da se vzpostavijo mejne vrednosti na 
nacionalni ravni, ki dovoljujejo izjeme pri poročanju, in povečati 
uporabo upravnih podatkov ali drugih virov namesto raziskav. 

2010 

Direktiva Sveta 95/57/ES z dne 23. novembra 1995 o zbiranju 
statističnih podatkov na področju turizma  

revizija S tem predlogom se bo spremenilo področje uporabe Direktive, 
da se zmanjšajo zahteve za poročanje. Države članice bodo 
lahko uporabile tehnike ocenjevanja namesto raziskav za zbiranje 
statističnih podatkov. 

2010 

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah 

revizija S tem predlogom bodo odpravljeni nekateri postopki, ki jih morajo 
državljani opraviti, da je sodna odločba priznana v tujini in se tam 
tudi izvrši.  

2011 

Predlog spremembe pravnih instrumentov EU o varstvu podatkov revizija  
Pravni okvir EU za varstvo osebnih podatkov bo usklajen z 
Lizbonsko pogodbo ter poenostavljen in prilagojen tehnološkemu 
razvoju. 

2010 

Sprememba Zakonika o schengenskih mejah 
 

revizija Cilj je uskladitev Zakonika z Uredbo o evidentiranju potnikov in 
Uredbo o vstopnem/izstopnem sistemu, da se olajšajo in 
uskladijo posebni vidiki mejnih pregledov ter odpravijo 
pomanjkljivosti, ugotovljene po sprejetju Zakonika. 

2011 
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Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s 
tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Soundu, spremembah 
Uredbe (ES) 

revizija Sprememba je potrebna zaradi začetka veljavnosti Lizbonske 
pogodbe in potrebe po prerazporeditvi določb o tehničnih ukrepih 
iz sedanje Uredbe o ribolovnih možnostih v Baltskem morju. 

2010 

Uredba Komisije o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1224/2009 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za inšpekcijske 
preglede, spremljanje, nadzor, nadzorovanje in izvajanje pravil skupne 
ribiške politike ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 
26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva 

revizija Cilj je posodobiti postopke ter omogočiti boljše izvajanje z 
zmanjšanjem obremenitve sektorske in javne uprave ter povečati 
uporabo orodij IT zaradi zmanjšanja obveznosti za poročanje.  

2010 

Predlogi o prenovi skupne ribiške politike revizija Prenova bo vključevala novo temeljno uredbo o skupni ribiški 
politiki, vključno z ribogojstvom, novo uredbo o skupni ureditvi 
trga in finančne predloge. Z njo se bo povsod, kjer je mogoče, 
poenostavilo regulativno okolje. 

2011 

Predlog Direktive o celovitem pregledu 4. in 7. Direktive Sveta, iz 
katerega izhajajo predlogi direktiv 

revizija Obnova 4. in 7. računovodske direktive zaradi upoštevanja 
posebnih interesov malih in srednje velikih podjetij. 

2011 

UREDBA SVETA (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu 
evropskega podjetja (SE) 

 Morebitna poenostavitev pravil za ustanovitev evropskega 
podjetja (SE) in prenos njegovega sedeža. 

2012 

Prenova Uredbe (ES) št. 725/2004 o zaščiti na ladjah in v pristaniščih 
ter razveljavitev Direktive o povečanju zaščite v pristaniščih  

prenova Pojasnitev in izboljšanje veljavnih določb na podlagi ocene 
izvajanja ustrezne zakonodaje držav članic.  

2012 

Ukrepi za e-mobilnost: Prenova Uredbe (ES) št. 3821/85 o tahografu 
(nadzorni napravi) v cestnem prometu 

prenova S tem se bo posodobil zakonodajni okvir, da se okrepita varnost 
in funkcionalnost digitalnega tahografa, ki ga uporabljajo poklicni 
vozniki. Zmanjšala se bo upravna obremenitev podjetja, medtem 
ko bodo preverjanja zanesljivejše zagotavljala pošteno 
konkurenco med prevozniki v cestnem prometu.  

2011 

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski opremi prenova Namen revizije je povečati pravno varnost in s tem učinkovitost 
Direktive. Evropski standardi se bodo pogosteje uporabljali.  

2010 

Ukrepi za notranji trg: Prenova zakonodaje prvega železniškega 
paketa: poenostavitev in posodobitev zakonodajnega okvira za dostop 
do trga železniškega prometa 

prenova Tri direktive se bodo združile in prestrukturirale, pri čemer bo 
odpravljeno navzkrižno sklicevanje, pojasnjene bodo določbe iz 
prvega železniškega paketa, povečala pa se bo natančnost 
izvajanja in/ali smernic za izvajanje.  

2010 

Zakonodajni predlog o prenovi Direktive o sistemu Skupnosti za 
spremljanje in obveščanje za pomorski ladijski promet 

prenova Vključitev najnovejšega tehničnega razvoja in posodobitev v 
skladu s tem razvojem. Cilj je imeti bolj vključen sistem za 
pomorski nadzor. 

2012 

Direktiva Sveta 96/50/ES o uskladitvi pogojev za pridobitev 
nacionalnih potrdil o usposobljenosti za voditelja čolnov za prevoz 
blaga in potnikov po notranjih vodnih poteh v Skupnosti 

  Namen je izboljšati pravno jasnost, olajšati dostop voditeljev 
čolnov do Rena in zagotoviti boljše varnostne standarde na vseh 
notranjih vodnih poteh v celotni EU.
 

2010 
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Prenova Uredbe 766/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med 
upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo 
zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske 
zakonodaje  
 
 

prenova Uredba 766/2008 in Sklep Sveta 2009/917/PNZ z dne 
30. novembra 2009 o uporabi informacijske tehnologije za 
carinske namene delno obravnavata enaka vprašanja. V skladu z 
določbami PDEU (člena 33 in 325) je cilj namesto navedenega 
imeti en sam instrument. 
Vpliv: zlasti boljša dostopnost do zakonodaje. 
 

2011 

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Poenostavitev 
izvajanja okvirnih raziskovalnih programov 

revizija Namen je začeti medinstitucionalno razpravo s predstavitvijo 
možnosti za poenostavitev, da se zagotovijo dejanski ukrepi v 
okviru sedanjega pravnega okvira ali v obliki zakonodajnih 
predlogov. 

2010 

Novi predlogi o prenovi veljavnih direktiv o medicinskih pripomočkih 
(90/385, 93/42 in 98/79) 

prenova Cilj je poenostaviti in okrepiti predpise, da se zagotovi visoka 
raven varovanja zdravja, ter hkrati zagotavljati nemoteno 
delovanje notranjega trga. 

2011 

Prenova direktiv o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik 
z živili, v eno uredbo Komisije  

prenova Namen preoblikovanja v eno uredbo je pospešiti odobritev novih 
aditivov in monomerov ter poenostaviti pravila za preskušanje 
migracije.  

2010 

Direktive Komisije o spremembi nekaterih določb direktiv o trženju 
semena za ohranitev rastlinskih genskih virov (mešanice semen) ob 
upoštevanju konsolidacije trga 
– Direktiva Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin, 
– Direktiva Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit, 
– Direktiva Sveta 2002/53/ES o skupnem katalogu sort poljščin, 
– Direktiva Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese,
– Direktiva Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic,
– Direktiva Sveta 2002/56/ES o trženju semena krompirja,
– Direktiva Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic, 
– Direktiva Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno 
razmnoževanje trte,
– Direktiva Sveta 98/56/ES o trženju razmnoževalnega materiala 
okrasnih rastlin, – Direktiva Sveta 92/33/EGS o trženju 
razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena,
– Direktiva Sveta 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega materiala 
sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja,
– Direktiva Sveta 1999/105/ES o trženju gozdnega reprodukcijskega 
materiala 

  Na podlagi ocene celotnega pravnega reda na tem področju bo 
cilj poenostaviti in zmanjšati upravne obremenitve.  

2010 

Uredba Sveta in Evropskega parlamenta o reviziji Direktive 
2009/39/ES o živilih za posebne prehranske namene (prenova)  

prenova Namen je poenostaviti pravila in zmanjšati upravno obremenitev z 
upoštevanjem drugih horizontalnih in vertikalnih zakonodaj, kot so 
zahtevki, prehranska dopolnila in bogatenje.  

2010 

Sporočilo o prihodnji strategiji DDV pregled/preučitev Cilj bo zmanjšanje upravne obremenitve, boj proti goljufijam ter 
posodobitev in poenostavitev sedanjega sistema z nadgradnjo 
rezultatov posvetovanj o zeleni knjigi. 

2011 

Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS v zvezi z revizija Namen je zagotoviti bolj usklajen in nevtralen sistem DDV, zlasti 2011/12 
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obravnavo javnih organov na področju DDV in izjemami za nekatere 
dejavnosti v javnem interesu 

s pojasnitvijo opredelitev.  
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Priloga IV: Seznam umikov predlogov v obravnavi 

 

 

COM/SEC – medinstitucionalno 
sklicevanje 

Naslov  Utemeljitev 

COM(1980) 298 PREDLOG UREDBA SVETA (EGS) O DOLOČITVI OSNOVNE CENE, 
INTERVENCIJSKE CENE IN REFERENČNE CENE ZA OVČJE MESO ZA 
TRŽNO LETO 1980/81 

Zastarelo 

COM(2007) 712 
2007/0246/ACC 

Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in 
Avstralijo o trgovini z vinom 

Zastarelo. Svet je Sklep sprejel kot Sklep 2009/49 na podlagi 
predloga iz dokumenta COM(2008) 653.  

COM(2007) 239 Predlog ODLOČBA SVETA o določitvi finančnih prispevkov držav članic, ki 
prispevajo v Evropski razvojni sklad (nadomestni obrok za leto 2007) 

Zastarelo zaradi Sklepa Sveta z dne 28. junija 2007 na 
podlagi predloga Komisije COM(2007) 321 z dne 
13. junija 2007. 

COM(1979) 345 PREDLOG SKLEP SVETA O DODELITVI POSEBNEGA FINANČNEGA 
PRISPEVKA EVROPSKI SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO (ESPJ) IZ 
SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Zastarelo 

COM(1998) 96 Predlog SKLEP SVETA o podpisu Protokola k Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o spremembi podnebja s strani Evropske skupnosti 

Zastarelo. Sklepi Sveta v zvezi s tem vprašanjem so bili 
sprejeti 16. junija 1998. 

COM(2006) 602 Predlog SKLEP SVETA o določitvi stališča, ki ga je treba sprejeti v imenu 
Evropske skupnosti glede predloga o spremembi Kjotskega protokola k 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja 

Zastarelo. Predlog se nanaša na srečanje pogodbenic 
Kjotskega protokola (COP/MOP2) novembra 2006. 
 

COM(1980) 863/2 PREDLOG UREDBA SVETA (EGS) O SUBVENCIONIRANJU OBRESTI ZA 
NEKATERA POSOJILA, ODOBRENA V OKVIRU IZJEMNE POMOČI 
SKUPNOSTI ZA OBNOVO REGIJ, KI SO JIH PRIZADELI POTRESI V 
ITALIJI NOVEMBRA LETA 1980 

Zastarelo 

SEC(2002) 1110 Priporočilo za PRIPOROČILO SVETA PORTUGALSKI z namenom, da se 
odpravi stanje čezmernega javnofinančnega primanjkljaja – uporaba 
člena 104(7) Pogodbe 

Zastarelo 

SEC(2002) 1118 Priporočilo ODLOČBA SVETA o obstoju primanjkljaja na Portugalskem – 
uporaba člena 104(6) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 

Zastarelo 

SEC(2002) 1246/1 Priporočilo SKLEP SVETA z namenom zgodnjega opozarjanja Francije za 
preprečitev pojava čezmernega primanjkljaja 

Zastarelo 

SEC(2002) 1246/2 Predlog SKLEP SVETA o javni objavi priporočila z namenom zgodnjega 
opozarjanja Francije zaradi preprečitve pojava čezmernega primanjkljaja 

Zastarelo 

SEC(2005) 994 Priporočilo za PRIPOROČILO SVETA PORTUGALSKI za odpravo stanja 
čezmernega javnofinančnega primanjkljaja 

Zastarelo 

COM(2002) 615 Predlog SKLEP SVETA o stališču Skupnosti v zvezi z ustanovitvijo Zastarelo 
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2002/0262/ACC skupnega posvetovalnega odbora, o kateri bo odločal pridružitveni svet, 
ustanovljen z Evropskim sporazumom med Evropskimi skupnostmi in Litvo 

COM(1986) 14 PREDLOG UREDBA SVETA (EGS) O SPREMEMBI UREDBE (EGS) 
ŠT. 1365/75 O USTANOVITVI EVROPSKE FUNDACIJE ZA ZBOLJŠANJE 
ŽIVLJENJSKIH IN DELOVNIH RAZMER 

Zastarelo 

COM(2001) 344 
2001/0137/COD 

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi, 
v korist evropskim parlamentarnim pomočnikom, Uredbe Sveta (EGS) 
št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, 
samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, 
in Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje 
Uredb (EGS) št. 1408/71 

Zastarelo. Zajeto v Uredbi (883/2004). 
 

SEC(1993) 1465 OSNUTEK ODLOČBA SVETA O SPREJETJU DIREKTIV ZA POGAJANJE 
KOMISIJE O MEDNARODNI KONVENCIJI O JEDRSKI VARNOSTI 

Zastarelo. Euratom je pristopil h Konvenciji o jedrski varnosti 
na podlagi Sklepa Sveta z dne 7. decembra 1998.  

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

Predlog DIREKTIVA SVETA (Euratom) o določitvi temeljnih obveznosti in 
splošnih načel v zvezi z varnostjo jedrskih objektov 

Zastarelo ob upoštevanju, da je bila Direktiva (Euratom) o 
vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost sprejeta 
18. junija 2009. 

   
COM(2004) 716 
2004/0249/CNS 

Predlog DIREKTIVA SVETA o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega goriva 

Zastarelo. Svet je sprejel predlog na podlagi dokumenta 
COM(2005) 673.  

COM(2006) 179 Osnutek MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM o medinstitucionalnem 
sodelovanju v okviru mednarodnih konvencij, katerih podpisnice so Evropska 
skupnost za atomsko energijo in njene države članice 

Zastarelo 

COM(2007) 748 Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske skupnosti v Ministrskem svetu 
Energetske skupnosti (Beograd, 18. december 2007) 

Zastarelo 

COM(1979) 179 PRIPOROČILO ZA SKLEP/ODLOČBO SVETA O POOBLASTILU 
KOMISIJE ZA SODELOVANJE V POGAJANJIH V ZVEZI S KONVENCIJO 
O VARSTVU SELITVENIH VRST PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALI 

Zastarelo 

COM(1985) 281 PRIPOROČILO ZA SKLEP/ODLOČBO SVETA O POOBLASTILU 
KOMISIJE ZA POGAJANJE V IMENU SKUPNOSTI O SPREJETJU 
PROGRAMOV IN UKREPOV V OKVIRU KONVENCIJE O 
PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA MORJA IZ KOPENSKIH VIROV 

Zastarelo 

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

PRIPOROČILO ZA SKLEP/ODLOČBO SVETA O POOBLASTILU 
KOMISIJE ZA POGAJANJE V IMENU SKUPNOSTI V OKVIRU OECD IN 
UNEP O POSTOPKIH PRIGLASITVE IN POSVETOVANJA V ZVEZI S 
TRGOVINO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI 

Zastarelo 

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

OSNUTEK RESOLUCIJE SVETA O OBLIKOVANJU IN USTANOVITVI 
EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE 

Zastarelo. Svet je sprejel sklepe v zvezi z vprašanjem 
9. novembra 1995. 

COM(1998) 344 Predlog SKLEP SVETA o podpisu Konvencije UN/ECE o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah s strani Evropske skupnosti 

Zastarelo. Svet je sprejel sklepe v zvezi z vprašanjem 
17. junija 1998. 

COM(2007) 367 
2007/0126/COD 

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o 
razveljavitvi Direktive Sveta 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba 
zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih 

Zastarelo. Komisija je predložila spremenjeni predlog 
dokumenta COM(2008) 762, ki ga je zakonodajalec sprejel 
kot Direktivo 2009/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
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kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti o spremembi Direktive Sveta 87/372/EGS.  
COM(2006) 255 Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in 

Republiko Bolgarijo o sodelovanju Bolgarije pri delu Evropskega centra za 
spremljanje drog in zasvojenost z drogami 

Zastarelo 

COM(2006) 256 Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in 
Romunijo o sodelovanju Romunije pri delu Evropskega centra za 
spremljanje drog in zasvojenosti z drogami 

Zastarelo 

COM(2006) 752/3 Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola v imenu Evropske unije med 
Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino 
Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko 
unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske 
konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda 

Zastarelo po začetku veljavnosti Pogodbe o delovanju 
Evropske unije; združeno s COM(2006) 752/4. 

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

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o kazenskih 
ukrepih za zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine 

Komisija namerava leta 2011 predložiti nov predlog. 

COM(2007) 306 
2007/0104/CNS 

Predlog SKLEP SVETA o postavitvi, delovanju in upravljanju komunikacijske 
infrastrukture za okolje schengenskega informacijskega sistema (SIS) 

Namen tega predloga (in naslednjega predloga) je zagotoviti 
posebno pravno podlago za novo pogodbo v zvezi s temi 
dejavnostmi. Ker se je javni razpis zaključil, sta ta dva 
predloga zastarela. 
 

COM(2007) 311 
2007/0108/CNS 

Predlog UREDBA SVETA o postavitvi, delovanju in upravljanju 
komunikacijske infrastrukture za okolje schengenskega informacijskega 
sistema (SIS) 

Namen tega predloga (in prejšnjega predloga) je zagotoviti 
posebno pravno podlago za novo pogodbo v zvezi s temi 
dejavnostmi. Ker se je javni razpis zaključil, sta ta dva 
predloga zastarela. 
 

COM(1980) 722 
1980/1031/CNS 

PREDLOG UREDBA SVETA (EGS) O DOLOČITVI CELOTNEGA 
DOVOLJENEGA ULOVA ZA NEKATERE STALEŽE RIB V RIBOLOVNI 
CONI SKUPNOSTI ZA LETO 1981 IN POGOJEV ZA SKUPNO 
OBRAVNAVANJE TEGA ULOVA IN DELEŽEV, KI SO NA VOLJO 
SKUPNOSTI 

Zastarelo 

COM(2007) 595 
2007/0222/APP 

Predlog UREDBA SVETA o pooblastitvi Komisije za odobritev sprememb 
protokolov k sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju, sklenjenih med 
Evropsko skupnostjo in tretjimi državami 

Zastarelo zaradi novih zakonodajnih postopkov za sprejetje 
Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju na podlagi 
Lizbonske pogodbe. 

COM(2007) 782 Predlog SKLEP SVETA o odpovedi Protokola o ribolovnih možnostih in 
finančnem prispevku, predvidenih s Sporazumom med Evropsko skupnostjo 
in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju 

Zastarelo. Uredba Sveta (ES) št. 704/2008 je bila sprejeta 
15. julija 2008. 

COM(2008) 324 
2008/0112 CNS 

Predlog Uredba Sveta o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi Zastarelo. Uredba Sveta (ES) št. 1288/2009 je bila sprejeta 
27. novembra 2009 in je uvedla prehodne tehnične ukrepe 
za obdobje od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011. 

COM(1975) 490 
1975/1012/CNS 

PREDLOG UREDBA SVETA (EGS) O SISTEMU ZA SPREMLJANJE 
TRGOV NA PODROČJU PREVOZA BLAGA PO ŽELEZNICI, CESTI IN 
CELINSKIH PLOVNIH POTEH MED DRŽAVAMI ČLANICAMI 

Zastarelo 

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

Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in 
Republiko Bolgarijo o nekaterih vidikih zračnega prevoza 

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

Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in 
Romunijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov 

Zastarelo  

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

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izboljšanju 
varnosti dobavne verige 

 Zastarelo. Uredba 450/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani 
carinski zakonik) zajema cilje tega predloga. 

COM(2005) 468 
2005/0198/APP  

Predlog SKLEP SVETA o odobritvi v imenu Evropske skupnosti sklenitve 
Memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo in švicarskim Zveznim 
svetom o prispevku Švicarske konfederacije k zmanjševanju gospodarskih in 
socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji ter pooblastitvi nekaterih držav 
članic, da s Švicarsko konfederacijo posamično sklenejo sporazume o 
izvajanju Memoranduma 

Zastarelo. Ta predlog je zastaral zaradi memoranduma o 
soglasju med Evropsko komisijo in Švico, ki je bil podpisan 
27. februarja 2006. 

COM(1998) 339 Predlog SKLEP SVETA o začasni prepovedi prodaje gensko spremenjene 
koruze (Zea mays L.) z združeno spremembo za insekticidne lastnosti, 
prenesene z genom Bt-endotoksina in povečano toleranco za herbicid 
glufosinat amonij v Avstriji 

Zastarelo 
 
 

COM(1998) 340 Predlog SKLEP SVETA o začasni prepovedi uporabe in prodaje gensko 
spremenjene koruze (Zea mays L.) z združeno spremembo za insekticidne 
lastnosti, prenesene z genom Bt-endotoksina in povečano toleranco za 
herbicid glufosinat amonij v Luxembourgu 

Zastarelo 
 

COM(2003) 537 
2003/0208/COD 

Predlog UREDBA SVETA o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in 
ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim 
procesom Evropske unije (kodificirana različica) 

Zastarelo. Sprejeta je bila kodificirana različica – Uredba 
Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 30. novembra 2009 – 
COM(2008) 889. 

COM(2004) 232 
2004/0074/COD 

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izdaji 
licence prevoznikom v železniškem prometu (kodificirana različica) 

Zastarelo. Nadomestil ga bo prenovljeni predlog, ki je v 
pripravi. 

COM(2006) 286 
2006/0100/COD 

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uporabi 
gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih 

Zastarelo. Sprejeta je bila kodificirana različica – Direktiva 
2009/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. maja 2009.  

COM(2006) 497 
2006/0164/COD 

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o predložitvi 
statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v 
severovzhodnem Atlantiku (kodificirana različica) 

Zastarelo. Sprejeta je bila kodificirana različica – 
Uredba (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. marca 2009 – COM(2007) 762. 

COM(2007) 3442007/0119/COD Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o 
predpisanih tablicah in oznakah za motorna in priklopna vozila ter njihovi 
namestitvi in načinu pritrditve (kodificirana različica) 

Zastarelo. Temeljni akt je bil razveljavljen z Uredbo (ES) 
št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009. 

COM(2007) 451 
2007/0162/COD 

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o svetilkah 
za osvetlitev zadnje registrske tablice na motornih vozilih in njihovih 
priklopnikih (kodificirana različica) 

Zastarelo. Temeljni akt je bil razveljavljen z Uredbo (ES) 
št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009. 

COM(2007) 867 
2007/0298/COD 

Predlog ODLOČBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o smernicah 
Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (kodificirana 
različica) 

Zastarelo. Nadomestil ga je prenovljeni predlog – 
COM(2009) 391. 

COM(2007) 873 
2007/0299/COD 

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vračanju 
predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni iz ozemlja 
države članice (kodificirana različica) 

Zastarelo. Komisija namerava leta 2011 predložiti predlog za 
prenovo Direktive 93/7/EGS. 

COM(2003) 841 Predlog DIREKTIVA SVETA o spremembi Direktive 2003/49/ES o skupnem Zastarelo. Nov predlog je načrtovan za leto 2010/2011. 
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2003/0331/CNS sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami 
iz različnih držav članic 

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

Predlog DIREKTIVA SVETA o spremembah Direktive 92/12/EGS o 
splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in 
nadzoru takih proizvodov 

Zastarelo po sprejetju Direktive 2008/118. 

SEC(2004) 1015 Osnutek ODLOČBA ŠT. 1/2004 SKUPNEGA ODBORA ES/EFTA O 
SKUPNEM TRANZITU o spremembah Konvencije z dne 20. maja 1987 o 
skupnem tranzitnem postopku – Osnutek skupnega stališča Skupnosti 

Zastarelo. Predlagane spremembe so bile vključene v 
Konvencijo (Sklep 2005/558/ES z dne 17. junija 2005).  

COM(2006) 263 Predlog ODLOČBA SVETA o dovoljenju Grčiji in Portugalski, da uvedeta 
posebne ukrepe z odstopanjem od člena 21(1) Direktive 77/388/EGS o 
usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih 

Zastarelo, ker zdaj sama Direktiva (člen 199 Direktive o 
DDV) dovoljuje posebna pravila.  

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

PREDLOG SKLEP SVETA O SKLENITVI ZAČASNEGA SPORAZUMA O 
TRGOVINI IN TRGOVINSKIH ZADEVAH MED EVROPSKO SKUPNOSTJO, 
EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA PREMOG IN JEKLO TER EVROPSKO 
SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO NA ENI STRANI IN REPUBLIKO 
BELORUSIJO NA DRUGI STRANI 

Ker je predlog star 15 let, sta se spremenila institucionalni in 
politični okvir. Komisija zdaj pripravlja skupni vmesni načrt za 
Belorusijo kot nadaljnji ukrep po sklepih Sveta iz 
novembra 2009.  

COM(2005) 326 
2005/0132/COD 

Predlog UREDBA SVETA o pogajanjih o sporazumih o trgovini s storitvami 
razen s transportnimi storitvami 

Ta predlog je postal zastarel po začetku veljavnosti 
Lizbonske pogodbe, ki je EU podelila izključno pristojnost za 
pogajanja o sporazumih na področju trgovine s storitvami. 

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

Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi dodatnega protokola k Evropskemu 
sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami 
članicami na eni strani in Republiko Bolgarijo na drugi strani v zvezi z 
ugotavljanjem skladnosti in prevzemanjem industrijskih izdelkov – PECA 

Predlog je zastaral 1. januarja 2007, ko je Bolgarija postala 
država članica. 

COM(2006) 147 
2006/0052/COD 

Predlog UREDBA SVETA v zvezi z izvajanjem sporazuma, ki ga je sklenila 
ES po pogajanjih v okviru člena XXIV:6 GATT 1994, o spremembi in 
dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični 
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 

Zastarelo. Namen predloga je bila dopolnitev Priloge I k 
Uredbi Sveta 2658/87, kakor je že 
bila dopolnjena v okviru sprejetja podobnega „Sporazuma o 
členu XXIV:6“ z Ljudsko republiko Kitajsko (Sklep Sveta 
2006/398 in Uredba Sveta 838/2006). 

  


