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Παράρτηµα I: Στρατηγικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να εγκριθούν κατά το 2011 
 

 Τίτλος Είδος 
πρωτοβουλίας 

Περιγραφή του εύρους των στόχων Προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία 
έγκρισης 

Αποκατάσταση της ανάπτυξης της απασχόλησης: Επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων για το 2020 
Ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης και έναρξη του ευρωπαϊκού εξαµήνου 
1 Ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη Μη νοµοθετική 

πρωτοβουλία 
Στο πλαίσιο της συνέχειας που θα δοθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρώπη 
του 2020, η Επιτροπή θα παρουσιάσει µια ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη, συνοδευόµενη 
από ανακοίνωση που θα αποτελέσει τη βάση για συζήτηση στην εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Η έρευνα αυτή θα περιλαµβάνει επισκόπηση στην οποία θα 
εκτίθεται η επιτευχθείσα πρόοδος, καθώς και µελλοντικές προοπτικές στις οποίες θα 
προτείνεται, κατά οριζόντιο τρόπο, στρατηγική πολιτική καθοδήγησης, σε όλα τα κράτη 
µέλη. 

1ο τρίµηνο του 
2011 

2 Ενίσχυση της παρακολούθησης της οικονοµικής 
διακυβέρνησης 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Συνέχεια στις προτάσεις της Επιτροπής της 29ης Σεπτεµβρίου 2010 µε σκοπό την ενίσχυση 
του ευρωπαϊκού φορολογικού πλαισίου και τη διεύρυνση της µακροοικονοµικής εποπτείας 
για την πρόληψη δυσµενών µακροοικονοµικών ανισορροπιών.  

1ο τρίµηνο του 
2011 

∆ηµοσιονοµικός κανονισµός: ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης 
3 Τροποποίηση του κανονισµού για τους οργανισµούς 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αντιµετώπιση της υπερβολικής εξάρτησης από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας την οποία διενεργούν χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, επενδυτές, δανειολήπτες και 
δηµόσιοι φορείς, της έλλειψης ανταγωνισµού στον τον κλάδο των οργανισµών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ), της καταλληλότητας του προτύπου «ο εκδότης 
πληρώνει» και των ιδιαιτεροτήτων της αξιολόγησης των κρατικών πιστοληπτικών 
ικανοτήτων. 

2ο τρίµηνο του 
2011 

4 Νοµοθετική πρωτοβουλία για ένα πλαίσιο 
διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων στον τραπεζικό 
τοµέα 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισµού µεταξύ αρµοδίων αρχών, εξοπλισµός τους 
µε πλήρη δέσµη µέσων και εκ των προτέρων σύσταση ταµείων εξυγίανσης τραπεζών. 

2ο τρίµηνο του 
2011 

5 Τροποποιήσεις των οδηγιών για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις (ΟΚΑ IV) (µεταφορά 2010) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Γενικός στόχος: να ανταποκρίνεται το ρυθµιστικό πλαίσιο ακόµα καλύτερα στις συνθήκες 
της αγοράς, µε την ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, την προστασία των 
συµφερόντων πιστωτών και φορολογουµένων, την προώθηση ισότιµων συνθηκών 
ανταγωνισµού παγκοσµίως, µε παράλληλη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 
του τραπεζικού τοµέα της ΕΕ και την περαιτέρω προώθηση της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς µε την εδραίωση ισότιµων όρων ανταγωνισµού στην ΕΕ. 

2ο τρίµηνο του 
2011 

6 Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε την 
κατάχρηση της αγοράς (µεταφορά 2010) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί (i) στη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της απαγόρευσης 
της χειραγώγησης της αγοράς και της κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών για την 
κάλυψη νέων αγορών/µέσων· (ii) στην ενίσχυση της αποτρεπτικής λειτουργίας της οδηγίας 
σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς, µε αποτελεσµατικότερη και συνεπέστερη επιβολή 
του νόµου από τις αρµόδιες διοικητικές αρχές, ιδίως όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων· 
και (iii) στην επίτευξη ενιαίων ρυθµίσεων, αποσαφηνίζοντας ορισµένες διατάξεις, 

1ο τρίµηνο του 
2011 
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 Τίτλος Είδος 
πρωτοβουλίας 

Περιγραφή του εύρους των στόχων Προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία 
έγκρισης 

περιορίζοντας τις εναλλακτικές λύσεις και τις προαιρετικές επιλογές όπου χρειάζεται και 
µειώνοντας το διοικητικό κόστος, ιδίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

7 Αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές 
χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Τόνωση της εµπιστοσύνης των επενδυτών, καθώς και επίτευξη του γενικού στόχου της 
δηµιουργίας ισότιµων συνθηκών ανταγωνισµού που θα διασφαλίζουν αποτελεσµατικότητα 
και διαφάνεια στην αγορά. 

2ο τρίµηνο του 
2011 

8 Οδηγία για την υπεύθυνη χορήγηση και λήψη 
δανείων 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Συµβολή στη δηµιουργία µιας πλήρως ενοποιηµένης ενιαίας αγοράς για τα ενυπόθηκα 
δάνεια, ενισχύοντας την εµπιστοσύνη και το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, τις 
διασυνοριακές δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις και τον ανταγωνισµό στην αγορά. 
Προώθηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας σε ολόκληρη την Ένωση, διασφαλίζοντας 
ότι η αγορά ενυπόθηκων δανείων δεν λειτουργεί κατά τρόπο που µπορεί να οδηγήσει σε 
υπερχρέωση, ανεξόφλητα δάνεια και κατασχέσεις. Η οδηγία αυτή θα εκδοθεί µαζί µε την 
ανακοίνωση σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα των ενυπόθηκων δανείων, 
προκειµένου να αποφεύγονται ανεξόφλητα δάνεια και κατασχέσεις, καθώς και µε σύσταση 
για τη χρηµατοπιστωτική ένταξη. 

1ο τρίµηνο του 
2011 

9 Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε την πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Προώθηση της πλήρους συµµετοχής όλων των πολιτών της ΕΕ στην εσωτερική αγορά 
γενικώς και ειδικότερα ενίσχυση της πρόσβασης σε επιγραµµικές συναλλαγές αγαθών και 
υπηρεσιών. Ο ειδικός στόχος συνίσταται στη διασφάλιση του δικαιώµατος κάθε πολίτη ή 
κατοίκου της ΕΕ να έχει πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των ελάχιστων διευκολύνσεων ηλεκτρονικής πληρωµής. 

1ο τρίµηνο του 
2011  

Έξυπνη ανάπτυξη 
10 Ανακοίνωση για ένα περισσότερο ολοκληρωµένο 

ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης και νοµοθετική 
πρόταση για την τυποποίηση, που θα καλύπτει 
µεταξύ άλλων τον τοµέα των ΤΠΕ 

Μη νοµοθετική / 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση και τον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας 
τυποποίησης, έτσι ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα διαλειτουργικότητας και να ενισχυθεί 
η καινοτοµία στις ταχέως εξελισσόµενες παγκόσµιες αγορές. 

1ο τρίµηνο του 
2011 

11 Ανακοίνωση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Στόχος είναι η επανεξέταση και η πρόταση νέων στόχων για το µέλλον της εν λόγω 
πολιτικής ατζέντας. Τούτο ενδέχεται να περιλαµβάνει πιθανές προτάσεις για ένα σύστηµα 
διαφάνειας και κατάταξης για τα ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης. 

3ο τρίµηνο του 
2011 

Αειφόρος ανάπτυξη 
12 Οδικός χάρτης για την οικονοµία χαµηλών 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε ορίζοντα το 
2050 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται διαχρονικά η πορεία προς τη µετάβαση σε µια οικονοµία 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα για την ΕΕ, µέχρι το 2050, 
συµπεριλαµβανοµένων των φάσεων του 2030, µε σκοπό την ασφάλεια της ενέργειας στην 
ΕΕ και την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας ότι τα 
προτεινόµενα µέτρα είναι τα πλέον αποδοτικά ως προς το κόστος και δεν έχουν αρνητικές 
διανεµητικές συνέπειες. Το όραµα των απαιτούµενων διαρθρωτικών και τεχνολογικών 
αλλαγών, το οποίο θα προκύψει, θα συµβάλει στην ανάληψη της εµβληµατικής 
πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους» στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

1ο τρίµηνο του 
2011 
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 Τίτλος Είδος 
πρωτοβουλίας 

Περιγραφή του εύρους των στόχων Προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία 
έγκρισης 

13 Οδικός χάρτης για την ενέργεια µε ορίζοντα το 2050 Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Ο οδικός χάρτης θα παρουσιάζει ένα φάσµα πιθανών αναπτυξιακών µεθόδων για το 
ενεργειακό σύστηµα της ΕΕ έως το 2050, για ένα ενεργειακά αποτελεσµατικό σύστηµα 
χαµηλών εκποµπών, που θα επιτρέπει την αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση των επιπτώσεων 
των αποφάσεων που λαµβάνονται σήµερα και την καλύτερη κατανόηση των απαιτούµενων 
σήµερα αποφάσεων στρατηγικής σηµασίας (π.χ. σχεδιασµός των υποδοµών).  

3ο τρίµηνο του 
2011 

14 Οδικός χάρτης για µια Ευρώπη αποτελεσµατική από 
πλευράς κατανάλωσης πόρων 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά 
τους πόρους», ο οδικός χάρτης θα ορίζει, στηριζόµενος σε άλλες προτάσεις της εν λόγω 
πρωτοβουλίας και συµπληρώνοντάς τις, το απαιτούµενο συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών και 
ενεργειών σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η µετάβαση 
σε µια οικονοµία που χρησιµοποιεί αποδοτικότερα τους πόρους. Στόχος είναι η αύξηση της 
παραγωγικότητας των πόρων και η αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης από την 
χρησιµοποίηση πόρων, καθώς και της χρησιµοποίησης ενεργειακών πόρων από τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση της 
ασφάλειας τροφοδοσίας και της ενεργειακής αυτονοµίας της ΕΕ. 

2ο τρίµηνο του 
2011 

15 Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ενεργειακής απόδοσης µέχρι 
το 2020 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Στην ανακοίνωση θα εντοπίζονται τα βασικά µέτρα για την πλήρη επίτευξη του δυναµικού 
της οικονοµικώς αποδοτικής εξοικονόµησης ενέργειας κατά 20% µέχρι το 2020, σε όλους 
τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων της οικοδοµής, των δηµοσίων υπηρεσιών, των 
µεταφορών και της βιοµηχανίας. Παράλληλα, θα αποτελέσει το αντικείµενο ανάλυσης η 
κτηθείσα πείρα στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα. 

1ο τρίµηνο του 
2011 

16 Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και 
εξοικονόµηση ενέργειας 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράµµατος ενεργειακής 
απόδοσης. Θα παράσχει ένα ενισχυµένο πλαίσιο για τις πολιτικές των κρατών µελών όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των 
στόχων, του ρόλου των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση, του 
υποδειγµατικού ρόλου του δηµόσιου τοµέα, της χρηµατοδότησης και της ενηµέρωσης των 
καταναλωτών. Θα καθορίζονται επίσης τα µέσα για την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών και ο ρόλος τον οποίο διαδραµατίζουν οι εταιρείες στο πλαίσιο της προώθησης 
της ενεργειακής εξοικονόµησης σε ολόκληρη την αλυσίδα του ενεργειακού εφοδιασµού, 
συµπεριλαµβανοµένου του εφοδιασµού των τελικών χρηστών. Θα καθορίζονται οι βασικοί 
όροι για την αυξηµένη αποδοτικότητα της παραγωγής, της µεταφοράς και της διανοµής, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενισχυµένων µέτρων για την προώθηση της συνδυασµένης 
παραγωγής θερµότητας και της τηλεθέρµανσης και ψύξης. Θα αντικαταστήσει την οδηγία 
2006/32/ΕΚ για τις ενεργειακές υπηρεσίες. 

3ο τρίµηνο του 
2011 

17 Λευκή βίβλος σχετικά µε το µέλλον των µεταφορών 
(µεταφορά 2010) 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στη λευκή βίβλο θα περιγράφεται συνοπτικά το µέλλον των µεταφορών µέχρι το 2050, έτσι 
ώστε να υλοποιηθεί η εσωτερική αγορά στους τοµείς των µεταφορών, της καινοτοµίας και 
της σύγχρονης υποδοµής. Θα καθορίζεται το γενικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κατά την 
επόµενη δεκαετία στους τοµείς των υποδοµών µεταφορών, της νοµοθεσίας για την 
εσωτερική αγορά, της απεξάρτησης των µεταφορών από τον άνθρακα, της τεχνολογίας για 
τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τα καθαρά οχήµατα, των βασιζόµενων στην αγορά 
µέσων και κινήτρων.  

1ο τρίµηνο του 
2011 



 

EL 5   EL 

 Τίτλος Είδος 
πρωτοβουλίας 

Περιγραφή του εύρους των στόχων Προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία 
έγκρισης 

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς 
18 Νοµοθετική πρωτοβουλία σχετικά µε την απόσπαση 

εργαζοµένων 
Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Ο γενικός στόχος είναι η βελτίωση της εφαρµογής και επιβολής της οδηγίας 96/71/ΕΚ 
σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων. Ειδικότερα, στόχος είναι η διασφάλιση του 
αποτελεσµατικού σεβασµού των δικαιωµάτων των αποσπασµένων εργαζοµένων και η 
αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εθνικών αρχών και των επιχειρήσεων. Στόχος είναι 
επίσης η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ εθνικών αρχών, η παροχή πληροφοριών για 
εταιρείες και εργαζόµενους, η διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεων 
µέσω της επιβολής κυρώσεων και διορθωτικών µέτρων, καθώς και η πρόληψη της 
καταστρατήγησης και κατάχρησης των ισχυουσών διατάξεων.  

4ο τρίµηνο του 
2011 

19 Αναθεώρηση της οδηγίας για το χρόνο εργασίας 
(οδηγία 2003/88) (µεταφορά 2010) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Στόχος είναι η προσαρµογή της οδηγίας στη νέα πραγµατικότητα που προέκυψε από την 
εξέλιξη των εργασιακών προτύπων και η αποσαφήνιση της εφαρµογής της οδηγίας, ιδίως 
όσον αφορά το πρόβληµα του χρόνου εφηµερίας. Το εύρος της αναθεώρησης θα καθοριστεί 
λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους. 

3ο τρίµηνο του 
2011 

20 Αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τοµέα των υπηρεσιών γενικού 
οικονοµικού συµφέροντος (SGEI): 
- Πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή 
αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας 
- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή 
του άρθρου 106 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ στις 
κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για 
την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Τόσο το πλαίσιο όσο και η απόφαση λήγουν το Νοέµβριο του 2011. Στόχος της 
αναθεώρησης θα είναι η αξιολόγηση των ισχυουσών διατάξεων και διερεύνηση 
δυνατοτήτων προσαρµογής και βελτίωσης των κανόνων. 

4ο τρίµηνο του 
2011 

21 Λευκή βίβλος για τις συντάξεις Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ταχέως εξελισσόµενη γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί άµεσα αλλά και 
µακροπρόθεσµα προβλήµατα στα συνταξιοδοτικά συστήµατα. Για να µπορέσει η ΕΕ να 
στηρίξει επαρκώς και να συµπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών µελών να εξασφαλίσουν 
για τους πολίτες τους επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις, θα πρέπει να επανεξεταστεί 
συνολικά το ατελές και κατακερµατισµένο ευρωπαϊκό πλαίσιο ρυθµίσεων και συντονισµού 
των πολιτικών. Ως συνέχεια της ευρείας διαβούλευσης που διενεργήθηκε µε βάση την 
πράσινη βίβλο (7 Ιουλίου 2010), η λευκή βίβλος αναµένεται να εξετάσει µέρος ή το σύνολο 
των εκτοπισθέντων ζητηµάτων. 

3ο τρίµηνο του 
2011 

Αξιοποίηση του δυναµικού της ενιαίας αγοράς για την ανάπτυξη 
22 Νοµοθετική πρόταση για τα δικαιώµατα συλλογικής 

διαχείρισης 
Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Παροχή σαφούς και σταθερού πλαισίου για τις διασυνοριακές υπηρεσίες που εξαρτώνται 
από τη διαχείριση σειράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι αυξηµένες 
διασυνοριακές υπηρεσίες θα ευνοήσουν ένα ευρύτερο φάσµα προσφορών στους 
καταναλωτές.  

1ο τρίµηνο 

23 Νοµοθετική πρόταση για την κοινή ενοποιηµένη 
βάση υπολογισµού της φορολογίας επιχειρήσεων 
(CCCTB) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος της πρότασης θα είναι η απλούστευση των φορολογικών ρυθµίσεων, ο περιορισµός 
του κόστους συµµόρφωσης και η άρση των φορολογικών εµποδίων που πλήττουν επί του 
παρόντος τις εταιρείες που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες. 

1ο τρίµηνο του 
2011 



 

EL 6   EL 

 Τίτλος Είδος 
πρωτοβουλίας 

Περιγραφή του εύρους των στόχων Προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία 
έγκρισης 

24 Ανακοίνωση σχετικά µε το µέλλον της στρατηγικής 
ΦΠΑ. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα αποσκοπεί στον καθορισµό των ενεργειών που ενδέχεται να περιορίσουν 
το διοικητικό φόρτο, να διασφαλίσουν την καταπολέµηση της απάτης, να εκσυγχρονίσουν 
και να απλουστεύσουν το υφιστάµενο σύστηµα.  

4ο τρίµηνο του 
2011 

25 Συνέχεια στη διαβούλευση για τα συλλογικά ένδικα 
µέσα 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αποσκοπεί στην παρουσίαση των γενικών αρχών που διέπουν τα συλλογικά 
ένδικα µέσα και των µελλοντικών πολιτικών κατευθύνσεων ως συνέχεια της δηµόσιας 
διαβούλευσης που ξεκίνησε κατά το 2010. 

4ο τρίµηνο του 
2011 

26 Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τους 
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών (ADR) 
στην ΕΕ 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Τα προγράµµατα ADR δύνανται να παράσχουν οικονοµικά, απλά και ταχέα ένδικα µέσα για 
τους καταναλωτές. ∆ύνανται επίσης να αποτελέσουν ζωτικής σηµασίας µέσο για τη 
διατήρηση της εµπορικής φήµης των επιχειρήσεων και τη διαφύλαξη της σχέσης 
εµπιστοσύνης µε τους πελάτες. Οι ADR δεν έχουν εξαντλήσει πλήρως τις δυνατότητές τους. 
Λόγω της έλλειψης προγραµµάτων σε ορισµένους τοµείς δεν είναι δυνατή η επίλυση όλων 
των διαφορών για θέµατα κατανάλωσης µέσω των ADR. Οι καταναλωτές και οι 
επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι ελάχιστα ενηµερωµένοι σχετικά µε τους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών (ADR). Η προώθηση της χρήση εναλλακτικών τρόπων 
επίλυσης διαφορών θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές 
αγορές, καθώς και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.  

4ο τρίµηνο του 
2011 

27 ∆έσµη µέτρων για τα αεροδρόµια: 1) Αξιολόγηση 
και καταγραφή του δυναµικού των αεροδροµίων, 2) 
αναθεώρηση του κανονισµού για το διαθέσιµο 
χρόνο χρήσης (slot), 3) αναθεώρηση της οδηγίας για 
την επίγεια εξυπηρέτηση 4) αναθεώρηση της 
οδηγίας για το θόρυβο των αεροπλάνων 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Σε γενική ανακοίνωση θα εξεταστεί η υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά την πολιτική για 
τα αεροδρόµια. Θα συνοδεύεται από αναθεωρηµένες νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε τη 
νοµοθεσία για την επίγεια εξυπηρέτηση, το διαθέσιµο χρόνο χρήσης (slot) και το θόρυβο 
των αεροπλάνων, καθώς και από νέα πρόταση για την αξιολόγηση και καταγραφή του 
δυναµικού των αεροδροµίων. 

2ο τρίµηνο του 
2011 

Εφαρµογή του προγράµµατος δράσης µε βάση τα αιτήµατα των πολιτών: ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 
28 Νοµικό µέσο για το ευρωπαϊκό δίκαιο των 

συµβάσεων 
Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχιση της πράσινης βίβλου του 2010. Θα καθορίζει την 
πολιτική επιλογή της Επιτροπής για τον περιορισµό του κόστους των συναλλαγών και των 
προβληµάτων νοµικής αβεβαιότητας για επιχειρήσεις, καθώς και έλλειψης εµπιστοσύνης 
από µέρους των καταναλωτών για την εσωτερική αγορά, λόγω της ύπαρξης διαφορετικών 
εθνικών διατάξεων του δικαίου των συµβάσεων. 

4ο τρίµηνο του 
2011 

29 Κανονισµός για τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της εκτέλεσης των 
δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να προτείνει µια συνεκτική προσέγγιση σε όλα τα κράτη 
µέλη σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων, µέσω της κατάσχεσης 
τραπεζικών λογαριασµών, απλουστεύοντας τις διαδικασίες για τους πιστωτές που ενέχονται 
σε διασυνοριακές διαφορές και διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική είσπραξη απαιτήσεων 
στο εξωτερικό.  

2ο τρίµηνο του 
2011 

30 Οδηγία για τα δικαιώµατα και την υποστήριξη των 
θυµάτων εγκληµατικών πράξεων 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη εκτεταµένης σειράς µέτρων για την 
προστασία των θυµάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα θύµατα θα τυγχάνουν 
αποτελεσµατικής (νοµικής, ψυχολογικής και άλλης) βοήθειας σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, 
ότι θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στην απονοµή δικαιοσύνης και στην αναγνώριση 
των δικαιωµάτων τους, καθώς και ότι θα τυγχάνουν επαρκούς προστασίας σε περίπτωση που 

2ο τρίµηνο του 
2011 



 

EL 7   EL 

 Τίτλος Είδος 
πρωτοβουλίας 

Περιγραφή του εύρους των στόχων Προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία 
έγκρισης 

αντιµετωπίζουν κινδύνους. 
31 Πρωτοβουλίες για την έξυπνη διαχείριση των 

συνόρων:  
 
- Νοµοθετική πρόταση για τη θέσπιση συστήµατος 
εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) 
 
- Νοµοθετική πρόταση για τη θέσπιση 
προγράµµατος για τους καταχωρισµένους 
ταξιδιώτες (ΠΚΤ) 
 
- Νοµοθετική πρόταση για την τροποποίηση του 
κώδικα συνόρων Σένγκεν 
 
- Ανακοίνωση για τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός 
ευρωπαϊκού ESTA (ηλεκτρονικού συστήµατος 
άδειας ταξιδίου) στην ΕΕ 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η προστασία της ασφάλειας των συνόρων µας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
η Ευρώπη θα παραµείνει προσβάσιµη στους συχνούς ταξιδιώτες, µε τη χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών στον τοµέα της διαχείρισης των συνόρων. Το ΣΕΕ θα παρέχει πληροφορίες που 
θα συµβάλλουν στον εντοπισµό και τη σύλληψη παράνοµων µεταναστών (ιδίως άτοµα που 
έχουν υπερβεί τον εγκεκριµένο χρόνο παραµονής), αποτρέποντας κατά τον τρόπο αυτό την 
παράνοµη µετανάστευση. Θα συµβάλει επίσης στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας, 
παρέχοντας πληροφορίες που θα συµβάλλουν στην πρόληψη της τροµοκρατίας και σοβαρών 
εγκληµατικών δραστηριοτήτων, και παρέχοντας τη δυνατότητα σύλληψης υπόπτων για 
τροµοκρατικές και εγκληµατικές πράξεις.  
 
Αφετέρου, το ΠΚΤ θα διευκολύνει τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ από 
συχνούς ταξιδιώτες, των οποίων η είσοδος έχει ελεγχθεί και εγκριθεί εν των προτέρων, από 
τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη γενική συνεκτικότητα της ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνόρων. Κατά συνέπεια, τα δύο αυτά συστήµατα, το ΣΕΕ και το ΠΚΤ, θα 
αναπτύξουν από κοινού ακόµα περισσότερο την ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων, 
επιτρέποντας σε πρόσωπα που δικαιούνται να εισέρχονται απλούστερα και ταχύτερα στην 
ΕΕ, ενώ, παράλληλα, θα αποτελέσουν το απαραίτητο µέσο για την καταπολέµηση της 
παράνοµης µετανάστευσης και την αντιµετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας. 
 
Ο κώδικας συνόρων Σένγκεν θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι 
τεχνικής φύσεως αλλαγές που θα προκύψουν από τις προτάσεις σχετικά µε το ΣΕΕ και το 
ΠΚΤ. 
 
Μετά τη θέσπιση του ESTA (ηλεκτρονικού συστήµατος άδειας ταξιδίου) από τις ΗΠΑ και 
την Αυστραλία, η ανακοίνωση θα εξετάσει κατά πόσον η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει τέτοιου 
είδους σύστηµα, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων της και ως 
συµπλήρωµα της ισχύουσας επί του παρόντος πολιτικής της για την έκδοση θεωρήσεων. 

2ο τρίµηνο του 
2011 

32 Πρωτοβουλίες για την προστασία των νόµιµων 
οικονοµικών δραστηριοτήτων:  
 

– Ανακοίνωση σχετικά µε µια ολοκληρωµένη 
πολιτική καταπολέµησης της διαφθοράς.  

– Πρόταση νέου νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε 
την κατάσχεση και την ανάκτηση στοιχείων του 
ενεργητικού από εγκληµατικές δραστηριότητες 

Μη νοµοθετική / 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η προστασία των νόµιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων αποτελεί προτεραιότητα 
προκειµένου να µπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για το 
2020. Στο πλαίσιο αυτό, στην ανακοίνωση για µια ολοκληρωµένη πολιτική καταπολέµησης 
της διαφθοράς θα εξετάζεται η δηµιουργία ενός µηχανισµού αξιολόγησης που θα επιτρέπει 
την εκτίµηση των προσπαθειών καταπολέµησης της διαφθοράς στην ΕΕ και, προς τον σκοπό 
αυτό, θα εκτίθενται οι τρόποι συνεργασίας µε την GRECO (οµάδα κρατών για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης).  
 
Η πρόταση νέου νοµοθετικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της κατάσχεσης και της 
ανάκτησης στοιχείων του ενεργητικού από εγκληµατικές δραστηριότητες στην ΕΕ θα 
αποσκοπεί στην ενίσχυση των υφιστάµενων µέσων για την αποτελεσµατικότερη 

2ο τρίµηνο του 
2011 



 

EL 8   EL 

 Τίτλος Είδος 
πρωτοβουλίας 

Περιγραφή του εύρους των στόχων Προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία 
έγκρισης 

– Ανακοίνωση σχετικά µε τη στρατηγική για την 
καταπολέµηση της απάτης 

αντιµετώπιση του προβλήµατος των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
 
Συνολική στρατηγική για την καταπολέµηση της απάτης, δηµιουργία ενός πλαισίου για την 
αποτελεσµατικότερη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ στους διάφορους 
τοµείς πολιτικής.  

33 Θέσπιση νέου συνολικού νοµοθετικού πλαισίου για 
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στην 
ΕΕ (µεταφορά 2010) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου συστήµατος 
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της Ένωσης, 
έτσι ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των αρχών που διέπουν την 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων και να βελτιωθεί η ισχύουσα νοµοθεσία για την 
προστασία των δεδοµένων, µε βάση τις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, τις νέες 
τεχνολογίες και τις απαιτήσεις των δηµόσιων αρχών.  

2ο τρίµηνο του 
2011 

34 Προτάσεις για την ανανέωση της νοµοθεσίας στον 
τοµέα της πολιτικής προστασίας 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Ο βασικός στόχος θα συνίσταται στην ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης και ετοιµότητας 
της ΕΕ σε καταστροφές και της πρόληψής τους (µεταξύ άλλων, µε τη βελτίωση του 
συντονισµού και τη θέσπιση ρυθµίσεων που θα εξασφαλίζουν την ύπαρξη µιας βασικής 
δέσµης µέσων πολιτικής προστασίας), σύµφωνα µε τις προτάσεις που διατυπώνονται στην 
ανακοίνωση του Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε την ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της 
ΕΕ σε καταστροφές. 

4ο τρίµηνο του 
2011 

Η Ευρώπη στον κόσµο: ενίσχυση της παρουσίας µας στην παγκόσµια σκηνή 
Μια ολοκληρωµένη εµπορική πολιτική 
35 Πρόταση για ενισχυµένη στήριξη των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων της ΕΕ στις αγορές εκτός της Ένωσης 
Μη νοµοθετική / 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οι βασικοί στόχοι της στήριξης των επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ συνίστανται στην παροχή 
της απαιτούµενης από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις συµπληρωµατικής βοήθειας για την 
πρόσβαση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στις σηµαντικότερες αγορές εκτός της 
ΕΕ, όπου η εν λόγω βοήθεια προσδίδει ουσιαστική προστιθέµενη αξία. Ανάλογα µε τις 
υφιστάµενες ή πιθανές δυνατότητες της αγοράς, θα µπορούσαν να είναι αναγκαίες οι 
υπηρεσίες της ΕΕ όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την πρόσβαση σε αγορές, την 
προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, τον καθορισµό προτύπων και 
κανονιστικά ζητήµατα. Οι υπηρεσίες αυτές θα προσαρµόζονται στις ανάγκες των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ, οι οποίες εντοπίζονται τοπικά για κάθε συγκεκριµένη 
αγορά, καθώς και στις ήδη παρεχόµενες τοπικά υπηρεσίες από άλλους παρόχους, όπως τα 
κράτη µέλη ή επιχειρηµατικές ενώσεις της ΕΕ, όπως ευρωπαϊκές επιχειρηµατικές 
οργανώσεις που ήδη υπάρχουν σε πολλές τρίτες χώρες. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει 
να συµπληρώνουν, να ενισχύουν και να λειτουργούν στο πλαίσιο συνεργασίας µε τους εν 
λόγω φορείς παροχής υπηρεσιών. 

4ο τρίµηνο του 
2011 

36 Πρωτοβουλία σχετικά µε την πρόσβαση 
επιχειρήσεων και εµπορευµάτων στην αγορά 
δηµοσίων συµβάσεων της ΕΕ (MASP - Market 
Access Scheme for Procurement) 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Βασικός στόχος του κανονισµού αυτού είναι η βελτίωση των όρων υπό τους οποίους οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις µπορούν να συµµετέχουν στις δηµόσιες συµβάσεις εκτός της ΕΕ. 
Επί του παρόντος, οι ευρωπαίοι προµηθευτές έρχονται αντιµέτωποι µε περιοριστικές 
πρακτικές που εφαρµόζονται στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων σε πολλούς από τους 
βασικούς εταίρους της ΕΕ. Συνεπώς, η πρόταση αυτή επιδιώκει να παράσχει το πλαίσιο που 

3ο τρίµηνο του 
2011  



 

EL 9   EL 

 Τίτλος Είδος 
πρωτοβουλίας 

Περιγραφή του εύρους των στόχων Προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία 
έγκρισης 

θα παράσχει τη δυνατότητα στην ΕΕ να αναλάβει αποτελεσµατική δράση στον τοµέα της 
κοινής εµπορικής πολιτικής, σε ό,τι αφορά τις περιοριστικές πρακτικές τις οποίες 
εφαρµόζουν ορισµένοι από τους εµπορικούς εταίρους της ΕΕ. 

37 Πρόταση κανονισµού του ΕΚ/Συµβουλίου για την 
εφαρµογή του καθεστώτος του γενικευµένου 
συστήµατος προτιµήσεων (ΓΣΠ) από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 

Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Στο νέο κανονισµό θα επανεξεταστεί και θα τελειοποιηθεί ο ισχύων επί του παρόντος 
κανονισµός για το ΓΣΠ, προκειµένου να διασφαλιστεί η απλούστευση και η 
προβλεψιµότητά του, καθώς και να µεγιστοποιηθεί η στήριξη την οποία παρέχει στη 
βιώσιµη ανάπτυξη και στις αναπτυσσόµενες χώρες που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη. 

1ο τρίµηνο του 
2011 

ΕΕ και διεύρυνση, σχέσεις γειτονίας, αναπτυξιακές πολιτικές και ανθρωπιστική βοήθεια 
38 Πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισµό της 

αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ 
Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Η πρωτοβουλία αυτή θα χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής. Θα 
βασίζεται στα αποτελέσµατα της διαβούλευσης που ξεκίνησε µε τη λευκή βίβλο για την 
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ για την στήριξη µιας βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξης, καθώς και σε άλλα στοιχεία όπως είναι η πράσινη βίβλος για τη δηµοσιονοµική 
στήριξη. Θα συνοδεύεται από πρωτοβουλίες για: την «τόνωση της ανάπτυξης και των 
επενδύσεων (δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης µε τον 
ιδιωτικό τοµέα)», τη «δηµοσιονοµική στήριξη» και την «αειφόρο ανάπτυξη/κλιµατική 
αλλαγή και την ενέργεια ως µοχλό ανάπτυξης». 

4ο τρίµηνο του 
2011 

39 Εκσυγχρονισµός της ανθρωπιστικής βοήθειας  Νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Βασικός στόχος της αναθεώρησης του κανονισµού 1257/96 του Συµβουλίου σχετικά µε την 
ανθρωπιστική βοήθεια θα είναι η προσαρµογή της νοµοθεσίας στο νέο πολιτικό/θεσµικό 
περιβάλλον.  

4ο τρίµηνο του 
2011 

Από τη συµµετοχή στον αντίκτυπο: αξιοποίηση στο έπακρο των πολιτικών της ΕΕ 
Ένας σύγχρονος προϋπολογισµός για το µέλλον της Ευρώπης 
40 Πρόταση για ένα νέο πολυετές χρηµατοδοτικό 

πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων για 
τους διάφορους τοµείς πολιτικής 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Ορισµός των δηµοσιονοµικών προτεραιοτήτων και πρόταση νέου πολυετούς 
χρηµατοδοτικού πλαισίου για την επόµενη περίοδο, που θα περιλαµβάνει: 
1) ανακοίνωση της Επιτροπής για το επόµενο πολυετές χρηµατοδοτικό πλαίσιο· 
2) πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε κανονισµό του Συµβουλίου για ένα νέο πολυετές 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο· 
3) πρόταση της Επιτροπής για νέα απόφαση σχετικά µε τους ίδιους πόρους· 
4) πρόταση της Επιτροπής για µια νέα διοργανική συµφωνία σχετικά µε την χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση και συνεργασία σε θέµατα προϋπολογισµού. 
 

Βασιζόµενη σε διεξοδικές συζητήσεις µε άλλα θεσµικά όργανα για την αναθεώρηση του 
προϋπολογισµού της ΕΕ, καθώς και στις διαβουλεύσεις που θα διεξαγάγει ιδίως σχετικά µε 
την κοινή γεωργική πολιτική, την κοινή αλιευτική πολιτική, την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την έρευνα, η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης φιλόδοξες προτάσεις για την 
επόµενη γενιά δηµοσιονοµικών προγραµµάτων και µέσων, προκειµένου να ευθυγραµµιστεί 
καλύτερα ο προϋπολογισµός της ΕΕ µε τις πολιτικές προτεραιότητες, ιδίως στο πλαίσιο της 

2ο τρίµηνο του 
2011 
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 Τίτλος Είδος 
πρωτοβουλίας 

Περιγραφή του εύρους των στόχων Προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία 
έγκρισης 

στρατηγικής για την Ευρώπη 2020. Οι εν λόγω προτάσεις θα υποβληθούν σε πολλές δέσµες, 
κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2011. Μεταξύ των σηµαντικών τοµέων πολιτικής τους 
οποίους θα αφορά το δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα είναι οι εξής: γεωργία, κλιµατική αλλαγή, 
συνοχή, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, περιβάλλον, τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενέργεια, το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (TEN-T) και οι 
υποδοµές στον τοµέα των µεταφορών, θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία, η συνεργασία στους 
τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς η έρευνα και καινοτοµία. Θα 
εξεταστεί επίσης η εξωτερική προβολή των συµφερόντων της ΕΕ στον κόσµο. Η 
υφιστάµενη αρχιτεκτονική θα αποτελέσει αντικείµενο εξορθολογισµού και απλούστευσης, 
δίνοντας για παράδειγµα µεγαλύτερη έµφαση στην χρηµατοοικονοµική τεχνική και την 
άντληση χρηµατοδοτικών πόρων, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν η διαχείριση και ο 
αντίκτυπος. 
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Παράρτηµα II: Ενδεικτικός κατάλογος πιθανών υπό εξέταση πρωτοβουλιών * 
 

*Οι πρωτοβουλίες ταξινοµούνται ανά τοµέα πολιτικής. Οι πρωτοβουλίες µε αστερίσκο είναι πρωτοβουλίες µη δεσµευτικού χαρακτήρα. 
 

2011 
Αρ Τίτλος Είδος πρωτοβουλίας Περιγραφή του εύρους των στόχων 

 
Ανταγωνισµός 
1 Αναθεώρηση πλαισίου για τις 

κρατικές ενισχύσεις στη 
ναυπηγική βιοµηχανία. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η αναθεώρηση θα απαντά στα ερωτήµατα κατά πόσον εξακολουθούν να απαιτούνται ειδικοί κανόνες για τον εν λόγω 
τοµέα, και αν ναι, κατά πόσο και σε ποιο βαθµό οι τροποποιήσεις των ισχυόντων κανόνων είναι αναγκαίες. 

2 Ανακοίνωση της Επιτροπής για 
την αποτίµηση της ζηµίας σε 
περιπτώσεις αγωγών 
αποζηµίωσης για παράβαση της 
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η λευκή βίβλος του 2008 σχετικά µε τις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας 
εξήγγειλε µη δεσµευτικές και ρεαλιστικές γενικές κατευθύνσεις για εθνικά δικαστήρια και διαδίκους για θέµατα 
αποτίµησης της ζηµίας σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς αστικού δικαίου. Η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει 
ανακοίνωση που θα περιλαµβάνει ορισµένες οικονοµικές αντιλήψεις για την ζηµία που προκαλείται από 
αντιµονοπωλιακές πρακτικές και τις συνήθεις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση της εν λόγω ζηµίας. 

3 Κατευθυντήριες γραµµές για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα 
των θαλάσσιων µεταφορών 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην επανεξέταση των κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα 
των θαλάσσιων µεταφορών. 

4 Κατευθυντήριες γραµµές για 
ορισµένες κρατικές ενισχύσεις 
στο πλαίσιο του συστήµατος για 
την εµπορία των δικαιωµάτων 
εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Θα πρέπει να εγκριθούν κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να θεσπιστούν κανόνες για τη µεταχείριση της ενίσχυσης 
που συνδέεται µε το σύστηµα εµπορίας εκποµπών. 

5 Κατευθυντήριες γραµµές για την 
διάσωση και την αναδιάρθρωση 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή εξέδωσε το 2009 ανακοίνωση περί τραπεζικών 
αναδιαρθρώσεων, στην οποία εκτίθενται λεπτοµερώς οι ειδικές προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι τράπεζες 
στο συγκεκριµένο πλαίσιο της κρίσης που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β). Θα εκπονηθούν νέες κατευθυντήριες γραµµές για την 
διάσωση και την αναδιάρθρωση χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, έτσι ώστε να ενσωµατωθούν τα διδάγµατα από την 
κρίση και να θεσπιστεί νέο καθεστώς για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ). 

Ψηφιακό θεµατολόγιο 
6 Αναθεώρηση της οδηγίας 

2003/98/ΕΚ σχετικά µε την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών 
του δηµόσιου τοµέα 

Νοµοθετική πρωτοβουλία  Αναθεώρηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά µε την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, µε την οποία: 
1) θα καθοριστεί το πεδίο εφαρµογής του µέσου, 2) θα αντιµετωπιστεί ο περιορισµός των επιβαρύνσεων για την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, 3) θα αποσαφηνιστεί η αρχή σύµφωνα µε την οποία όλα τα 
δεδοµένα που είναι κατά κανόνα προσβάσιµα δύνανται επίσης να επαναχρησιµοποιηθούν για εµπορικούς και µη 
εµπορικούς σκοπούς. 

7 Ανακοίνωση για την προστασία 
του ιδιωτικού βίου και την 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Κατά την αναθεώρηση της δέσµης των οργανισµών τηλεπικοινωνιών εθίγησαν ορισµένα ζητήµατα προκειµένου να 
βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων των χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, το ΕΚ ζήτησε 
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εµπιστοσύνη στην ψηφιακή 
Ευρώπη: διασφάλιση της 
εµπιστοσύνης των πολιτών στις 
νέες υπηρεσίες 

περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά το νοµικό καθεστώς των διευθύνσεων ΙΡ, την επιγραµµική συµπεριφορική 
διαφήµιση, την προστασία του ιδιωτικού βίου στις εφαρµογές Web 2.0, όπως στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, και 
τα δικαιώµατα των χρηστών ιδιωτικών δικτύων. Η ανακοίνωση αναµένεται να είναι συµπληρωµατική ως προς την 
αναθεώρηση του πλαισίου για την προστασία των δεδοµένων στην ΕΕ.  

8 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά 
µε το σύστηµα eCall* 

 Σύσταση προς τα κράτη µέλη µε στόχο τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών για τη διαβίβαση 
ηλε-κλήσεων, περιλαµβανοµένου του ελάχιστου συνόλου υπηρεσιών διαβίβασης (MSD) από τα συστήµατα εντός των 
οχηµάτων προς τα PSAP. Οι κατευθυντήριες γραµµές θα βασίζονται στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης 
ανάγκης, ενισχυµένο µε δυνατότητα προσδιορισµού της γεωγραφικής θέσης (Ε112) και το σύνολο των προτύπων που 
σχετίζονται µε τη διαβίβαση της ηλε-κλήσης, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του διευκρινιστή ηλε-κλήσεων (της 
«σηµαίας eCall») στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

9 Πρόταση σύστασης του 
Συµβουλίου για τη βελτίωση της 
ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών µέσω προτύπων και 
κατευθυντήριων γραµµών στις 
δηµόσιες συµβάσεις * 

 Σύσταση του Συµβουλίου για την προώθηση της έγκρισης προτύπων ασφαλείας ΤΠ στις δηµόσιες συµβάσεις. 

10 Σχέδιο δράσης για την 
προσβασιµότητα στον παγκόσµιο 
ιστό 

Η δράση της Επιτροπής Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισµένες δράσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόµενο είναι 
επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόµων µε αναπηρίες. Ειδικότερα, οι δηµόσιοι δικτυακοί τόποι και οι επιγραµµικές 
υπηρεσίες της EE που είναι απαραίτητες για πλήρη συµµετοχή στη δηµόσια ζωή πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε τα 
διεθνή πρότυπα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Έπειτα από επανεξέταση των επιλογών, διατύπωση προτάσεων, έως το 2011, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι ιστότοποι του δηµόσιου τοµέα (και ιστότοποι που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πολίτες) 
θα είναι πλήρως προσβάσιµοι το 2015. 

11 Πιθανή αναθεώρηση / 
αποσαφήνιση των διατάξεων περί 
καθολικής υπηρεσίας στις ηλ-
επικοινωνίες 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική πρωτοβουλία 

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αναθεώρηση των διατάξεων περί καθολικής υπηρεσίας (κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ περί καθολικής υπηρεσίας) βάσει των τεχνολογικών, των αγοραίων και των κοινωνικών εξελίξεων. 

12 Ανακοίνωση για τη συλλογική 
χρήση του ραδιοφάσµατος 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος πολιτικής για το ραδιοφάσµα, η ανακοίνωση αποσκοπεί στην προώθηση της συλλογικής 
χρήσης του ραδιοφάσµατος (CUS). Στην ανακοίνωση θα περιγράφεται το µοντέλο διαχείρισης του εν λόγω φάσµατος 
καθώς και ο ρόλος τον οποίο διαδραµατίζει στην ισορροπία των διαφόρων µοντέλων. Θα παράσχει συνοπτική 
παρουσίαση της τρέχουσας χρήσης του CUS, των οµοιοτήτων και διαφορών µε άλλες µεθόδους διαχείρισης, των 
πλεονεκτηµάτων και οφελών που συνεπάγεται το µοντέλο αυτό, καθώς και των προκλήσεων που θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν.  

13 Αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές βάσει 
ενός σχεδίου δράσεις για τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές και την 
ηλ-ταυτοποίηση προκειµένου να 
διευκολυνθεί η παροχή 
διασυνοριακών δηµόσιων 
υπηρεσιών στην ενιαία αγορά  
Οδηγία 1999/93 του Ευρωπαϊκού 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Το σχέδιο δράσης του 2008 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές /ηλ-ταυτοποίηση αποσκοπεί στην εξεύρεση µιας λύσης σε 
επίπεδο ΕΕ για τη διασυνοριακή χρήση των επιγραµµικών δηµοσίων υπηρεσιών. Η έκθεση προόδου αναµένεται να 
υποβληθεί κατά το 2010. Η Επιτροπή θα εκτιµήσει κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω οριζόντιες ή/και τοµεακές 
πρωτοβουλίες.  
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Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε το 
κοινοτικό πλαίσιο για 
ηλεκτρονικές υπογραφές 

14 Αµοιβαία αναγνώριση της 
εξακρίβωσης και ηλ. 
επαλήθευσης 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η απόφαση θα αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ελάχιστου συνόλου αρχών για την αµοιβαία αναγνώριση των εθνικών 
µηχανισµών εξακρίβωσης και ηλ. επαλήθευσης σε περίπτωση διασυνοριακής χρησιµοποίησης του ηλεκτρονικού δελτίου 
ταυτότητας.  

15 Έκθεση σχετικά µε το 
αποτέλεσµα της ανασκόπησης της 
λειτουργίας του κανονισµού για 
την περιαγωγή 

Μη νοµοθετική/ νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σύµφωνα µε τον τροποποιηθέντα κανονισµό για την περιαγωγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, µέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, για την αναθεώρηση της λειτουργίας του 
κανονισµού και την αξιολόγηση κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 11 
παράγραφος 1 του τροποποιηθέντος κανονισµού για την περιαγωγή, στην έκθεση πρέπει να πραγµατοποιείται 
ανασκόπηση των εξελίξεων των χονδρικών και λιανικών τελών περιαγωγής για φωνητικές επικοινωνίες, SMS και 
επικοινωνιακά δεδοµένα· η διαθεσιµότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
προσφέρονται εναλλακτικά προς την περιαγωγή. 

16 Ανακοίνωση για την 
ψηφιοποίηση και την ψηφιακή 
διαφύλαξη 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αυτή: 
1) θα παράσχει ανασκόπηση της επιτευχθείσας στα κράτη µέλη προόδου στους τοµείς της ψηφιοποίησης και της 
ψηφιακής διαφύλαξης·  
2) θα παράσχει έκθεση σχετικά µε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης "Europeana"·  
3) θα παράσχει έκθεση σχετικά µε τα πορίσµατα της «επιτροπής σοφών» για την ψηφιοποίηση·  
4) θα καλεί τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν τοµείς στους οποίους δεν υπήρξαν µέχρι σήµερα αποτελέσµατα, και  
5) θα περιγράφει συνοπτικά τα επόµενα µέτρα από πλευράς Επιτροπής. 

Οικονοµικά και νοµισµατικά θέµατα 
17 Ανακοίνωση του 2011 για τα 

δηµόσια οικονοµικά στην ΟΝΕ 
Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση 2011 για τα δηµόσια οικονοµικά στην ΟΝΕ παρουσιάζει τις πολιτικές επιπτώσεις/προκλήσεις της ετήσιας 
έκθεσης για τα δηµόσια οικονοµικά (PFR). Στην PFR επανεξετάζονται οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στα κράτη µέλη της 
ΕΕ και µελετώνται ζητήµατα που ανακύπτουν στον τοµέα της χάραξης της δηµοσιονοµικής πολιτικής και της 
δηµοσιονοµικής επιτήρησης στην ΕΕ. 

18 Ανακοίνωση σχετικά µε την 
εφαρµογή καινοτόµων 
χρηµατοδοτικών µέσων για το νέο 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
(MFF) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η υποοµάδα των Επιτρόπων για τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα αναµένεται να εγκρίνει τις αρχές για τον σχεδιασµό 
και την εφαρµογή των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων που στηρίζουν τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
και την εξωτερική δράση κατά την περίοδο 2014-2020. Αναµένεται επίσης να αποφανθεί σχετικά µε τους νέους κοινούς 
µηχανισµούς µε την ΕΤΕ, καθώς και άλλα µέσα κεφαλαιαγοράς όπως είναι τα «οµόλογα έργου» ή χρηµατοπιστωτικοί 
µηχανισµοί που διαχειρίζεται από κοινού µε εθνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και διεθνείς χρηµατοδοτικούς 
οργανισµούς. Στην ανακοίνωση αυτή θα καθορίζονται οι εν λόγω αρχές και µηχανισµοί προκειµένου να ενηµερωθούν το 
ΕΚ, το Συµβούλιο και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Θα υποστηρίζονται οι προτάσεις της Επιτροπής για ένα νέο MFF. 

Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισµός 
19 Ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά µε την πρωτοβουλία για 
τις νέες αρµοδιότητες 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση συνδέεται µε την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» και αποβλέπει στην ανάπτυξη 
µιας προσέγγισης για τις βασικές αρµοδιότητες στους τοµείς της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και της ανώτερης εκπαίδευσης, βασιζόµενη στη σύσταση του 2006 για τις βασικές αρµοδιότητες, 
υπερβαίνοντας ωστόσο το πεδίο εφαρµογής της. Στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών µελών για τον εκσυγχρονισµό των 
εν λόγω λοιπών πτυχών της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µεριµνώντας ιδίως για ζητήµατα αξιολόγησης και 
επικύρωσης και την ανάπτυξη κοινής έκφρασης για τις αρµοδιότητες µεταξύ των κόσµων της εκπαίδευσης/κατάρτισης 
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και της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων για τη δηµιουργία φόρουµ υψηλού επιπέδου σχετικά µε τις 
βασικές δεξιότητες και για τη δηµιουργία διαβατηρίου ευρωπαϊκών δεξιοτήτων. 

20 Σύσταση για την προώθηση και 
την επικύρωση της άτυπης και 
της µη τυπικής µάθησης * 

 Αποτελεί τµήµα της πρωτοβουλίας «νεολαία σε κίνηση»· θα καταδείξει τον τρόπο µε τον οποίο τα εθνικά πλαίσια 
προσόντων θα πρέπει να διευκολύνουν την προώθηση και την επικύρωση της άτυπης και της µη τυπικής µάθησης και θα 
παράσχει διαπερατότητα µεταξύ της EEK και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο θα 
προωθηθεί ο επαγγελµατισµός και η αναγνώριση εκείνων που παρέχουν εκπαιδευτικές εµπειρίες, ιδίως στον τοµέα της 
νεολαίας. 

21 Απελευθέρωση του δυναµικού 
των κλάδων του πολιτισµού και 
της δηµιουργικότητας 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η βελτίωση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την άνθηση του πολιτιστικού και δηµιουργικού κλάδου 
(CCI) ώστε να συµβάλει στην έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να 
διευκολύνει τον CCI (ιδίως µικροµεσαίες επιχειρήσεις) να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, να βελτιώσουν 
την παρακολούθηση των αναγκών δεξιοτήτων των CCI στο πλαίσιο αναπτυξιακών στρατηγικών και να δηµιουργήσουν 
«δηµιουργικές εταιρικές σχέσεις» µεταξύ CCI και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων / επιχειρήσεων / διοικητικών υπηρεσιών. 

Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη 
22 Πρόταση απόφασης του 

Συµβουλίου σχετικά µε 
κατευθυντήριες γραµµές για την 
απασχόληση 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Όπως προβλέπεται από το άρθρο 148 ΣΛΕΕ, το Συµβούλιο καταρτίζει κάθε έτος, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, 
κατευθυντήριες γραµµές τις οποίες τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη κατά τη χάραξη των σχετικών µε την απασχόληση 
πολιτικών τους. Η πρόταση της Επιτροπής θα εγκρίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους, αρχίζοντας από το 2011. 

23 (δεύτερη φάση) τη διαβούλευση 
των κοινωνικών εταίρων για την 
προστασία της υγείας των 
εργαζοµένων από κινδύνους 
σχετικούς µε την έκθεση στον 
καπνό στον περιβάλλοντα χώρο, 
στον χώρο εργασίας 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Περίπου 7,5 εκατ. εργαζόµενοι στην ΕΕ είναι εκτεθειµένοι στον καπνό στον περιβάλλοντα χώρο (ETS) στον χώρο 
εργασίας. Η έκθεση αυτή στον ETS µπορεί να προκαλέσει καρκίνο των πνευµόνων, καρδιαγγειακές ασθένειες και 
ποικίλα άλλα προβλήµατα υγείας. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία η έκθεση στον ETS στον χώρο 
εργασίας ευθύνεται για περισσότερους από 7000 θανάτους στην ΕΕ κατά το 2002. Μολονότι πολλά κράτη µέλη έχουν 
ήδη λάβει µέτρα στον τοµέα αυτό, δεν υπάρχει ενιαία ή ολοκληρωµένη προστασία των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσον αφορά την έκθεση σε ETS. Το ∆εκέµβριο του 2008, η Επιτροπή ξεκίνησε µια πρώτη φάση διαβουλεύσεων 
των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, σύµφωνα µε το άρθρο 154 ΣΛΕΕ, σχετικά µε τους πιθανούς προσανατολισµούς 
µιας πρωτοβουλίας της ΕΕ για την έκθεση των εργαζοµένων σε ETS στο χώρο εργασίας. 

24 Πρόταση για την τροποποίηση 
πολλών κοινοτικών οδηγιών, έτσι 
ώστε να συµπεριληφθούν στο 
πεδίο εφαρµογής τους οι ναυτικοί 
ή τα σκάφη. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρόταση έχει ως στόχο να παράσχει σε ναυτικούς το ίδιο επίπεδο δικαιωµάτων µε τους λοιπούς εργαζόµενους σε ό,τι 
αφορά την απασχόληση. Πολλές οδηγίες στον τοµέα της εργατικής νοµοθεσίας αποκλείουν επί του παρόντος τους 
ναυτικούς από το πεδίο εφαρµογής τους. Οι τροποποιήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να καλύπτουν πολλές οδηγίες, είτε θα 
συµπεριλάβουν τους ναυτικούς είτε θα προβλέψουν ειδική µεταχείριση των ναυτικών έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ισοδύναµο επίπεδο προστασίας, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ειδικές περιστάσεις, καθώς και το γενικό οικονοµικό 
περιβάλλον του συγκεκριµένου τοµέα.  

25 (πρώτη φάση) διαβούλευση των 
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων 
σχετικά µε την επανεξέταση της 
οδηγίας 2001/86/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 
2001, για τη συµπλήρωση του 
καταστατικού της ευρωπαϊκής 
εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των 
εργαζοµένων 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η διαβούλευση θα έχει ως στόχο να εκφραστούν οι απόψεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά µε την πιθανή 
επανεξέταση της οδηγίας 2001/86, προκειµένου να απλουστευθούν οι ρυθµίσεις για την εκπροσώπηση των εργαζοµένων 
σε ευρωπαϊκές εταιρείες και για το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω επανεξέτασης. Η διαβούλευση θα πραγµατοποιηθεί 
µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού 2157/2001.  
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26 (πρώτη φάση) διαβούλευση των 
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων 
σχετικά µε την επανεξέταση της 
οδηγίας 2003/72/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003, για τη συµπλήρωση του 
καταστατικού του ευρωπαϊκού 
συνεταιρισµού όσον αφορά το 
ρόλο των εργαζοµένων 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η διαβούλευση θα έχει ως στόχο να εκφραστούν οι απόψεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά µε την πιθανή 
επανεξέταση της οδηγίας 2003/72. Η διαβούλευση θα πραγµατοποιηθεί µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής 
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού 1435/2003 (καταστατικό του ευρωπαϊκού συνεταιρισµού). 

Ενέργεια 
27 Πρωτοβουλία για την στήριξη της 

υλοποίησης των ευφυών δικτύων 
Νοµοθετική πρωτοβουλία  Η νοµοθετική αυτή πράξη θα παράσχει ένα πλαίσιο για την υλοποίηση των ευφυών δικτύων στα κράτη µέλη. Η 

υλοποίηση των ευφυών δικτύων σε µεγάλη κλίµακα είναι βασική για τη βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας, έτσι ώστε 
να διευκολυνθεί η διάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και η δηµιουργία υποδοµής για την 
παραγωγή ηλεκτρικών οχηµάτων. Θα ορίζει, µεταξύ άλλων, τα ποιοτικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν τα 
ευφυή δίκτυα και την υποχρέωση να αναπτυχθούν εθνικά σχέδια. 

28 Ανακοίνωση σχετικά µε την 
ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασµού και τη διεθνή 
συνεργασία  

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση παρουσιάζει συνολική ανάλυση της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Θα 
εντοπίζονται οι προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής στον τοµέα της ενέργειας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 194 ΣΛΕΕ. 

∆ιεύρυνση και πολιτική γειτονίας 
29 ∆έσµη µέτρων διεύρυνσης 2011 Μη νοµοθετική 

πρωτοβουλία 
Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση για τις υποψήφιες χώρες και τις χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και 
σύνδεσης (∆ΣΣ). Το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής παρέχει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να 
καθορίζει τους βασικούς στρατηγικούς προσανατολισµούς της διεύρυνσης κατά το τέλος κάθε έτους. 

30 Γνώµη της Επιτροπής σχετικά µε 
την αίτηση ένταξης της Σερβίας 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Αξιολόγηση της ικανότητας της Σερβίας να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για ένταξη στην ΕΕ και τις ορισθείσες 
προϋποθέσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, εκτίµηση των ενδεχόµενων επιπτώσεων της 
προσχώρησης της Σερβίας στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και συστάσεις προς το Συµβούλιο σε ό,τι αφορά την απάντηση 
που πρέπει να δοθεί στο αίτηµα της Σερβίας.  

31 Ετήσια δέσµη µέτρων σχετικά µε 
την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας 
(ENP) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ανακοίνωση µε τα συµπεράσµατα της στρατηγικής αναθεώρησης της ΕΝΡ, πέντε έτη µετά την χάραξή της, και βάσει 
διαδικασίας ευρείας διαβούλευσης µε τη συµµετοχή των κρατών µελών, χωρών-εταίρων και άλλων ενδιαφεροµένων 
µερών. Η ανακοίνωση πρέπει να συνοδεύεται από 14 έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (12 εκθέσεις ανά 
χώρα, µια τοµεακή έκθεση και µια έκθεση για την ανατολική εταιρική σχέση ενόψει της συνόδου κορυφής που θα 
πραγµατοποιηθεί κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011).  

Περιβάλλον 
32 Επανεξέταση του καταλόγου 

ουσιών προτεραιότητας βάσει της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα απαιτεί την επανεξέταση, κάθε 4 έτη, του καταλόγου των ουσιών προτεραιότητας από την 
Επιτροπή. Ουσίες προτεραιότητας είναι εκείνες που εµφανίζουν κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού, σε 
επίπεδο ΕΕ. Αποτελούν εν µέρει τη βάση της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέµηση της χηµικής ρύπανσης των 
υδάτων της ΕΕ. 

33 Ανακοίνωση για την εφαρµογή 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 
και πολιτικής: µια κοινή 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα αφορά την κάλυψη των ελλείψεων στο πλαίσιο της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και θα 
προτείνει µια στρατηγική για το µέλλον, ενώ θα διερευνά τις πρακτικές µεθόδους για τη βελτίωση των υφιστάµενων 
κενών στην εφαρµογή του κεκτηµένου της ΕΕ. Τα θέµατα που θα θίγονται θα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη 
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πρόκληση  βελτίωση της συνεκτικότητας της νοµοθεσίας, την προώθηση της συµµόρφωσης, την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας 
των επιθεωρήσεων και την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών δικαστών στην στήριξη της εφαρµογής της κοινοτικής 
νοµοθεσίας.  

Υγεία και καταναλωτές 
34 Πρόταση αναθεώρησης της 

απόφασης περί των µεταδοτικών 
ασθενειών σε συνδυασµό µε 
πρωτοβουλία για την πρόληψη 
και τον έλεγχο άλλων σοβαρών 
διασυνοριακών υγειονοµικών 
κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ 
(Υγειονοµική ασφάλεια στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία για την υγειονοµική ασφάλεια αποσκοπεί στην αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας της ΕΕ για τις 
µεταδοτικές ασθένειες (την απόφαση 2119/98 και τις σχετικές διατάξεις εφαρµογής της), καθώς και στην ενίσχυση της 
συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τους σοβαρούς διασυνοριακούς υγειονοµικούς κινδύνους από την σφαιρική 
προοπτική της δηµόσιας υγείας («κάθε πιθανού κινδύνου» λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες δοµές και µηχανισµούς 
σε κλίµακα ΕΕ). 

35 Αναθεώρηση της οδηγίας 
2001/95/ΕΚ για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (GPSD) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Έκθεση της Επιτροπής (2009) για την εφαρµογή εντοπισµένων τοµέων της οδηγίας σχετικά µε τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων για τη βελτίωση της οδηγίας. Βασικοί µοχλοί είναι η κτηθείσα πείρα στο πλαίσιο επανειληµµένων 
προειδοποιήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων, η πολυπλοκότητα των σηµείων συγκριτικής αξιολόγησης της 
ασφάλειας και οι προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης. Μια εσωτερική αγορά ασφαλών προϊόντων για τους καταναλωτές 
απαιτεί απλούστερους και σαφέστερους κανόνες για την αποτελεσµατικότερη επιβολή του νόµου. Οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να έχουν αληθινά ισοδύναµους όρους ανταγωνισµού. Ο αποτελεσµατικότερος συντονισµός της δράσης από 
µέρους των αρχών των κρατών µελών είναι ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη βελτιώσεων. Το σύστηµα RAPEX είναι 
ήδη ευρέως αναγνωρισµένο, µολονότι, εάν αναβαθµιζόταν το νοµοθετικό πλαίσιο, θα µπορούσε να συµβάλλει 
αποτελεσµατικότερα ώστε να διασφαλίζονται τα ίδια επίπεδα ασφάλειας. 

36 Ανακοίνωση σχετικά µε τη 
στρατηγική για την πολιτική υπέρ 
των καταναλωτών (2014-2020) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η υφιστάµενη επί του παρόντος στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών καλύπτει την περίοδο 2007-2013. 
Η νέα στρατηγική (2014-2020), η οποία θα εκτεθεί υπό µορφή ανακοίνωσης, θα πρέπει να εκπονηθεί αρκετά έγκαιρα, 
έτσι ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την κατάρτιση του σχετικού προγράµµατος. 

37 Πρόταση αναθεώρησης της 
οδηγίας 2001/37/EΚ για τα 
προϊόντα καπνού, όσον αφορά 
την παραγωγή, την παρουσίαση 
και πώληση προϊόντων καπνού  

Νοµοθετική πρωτοβουλία Ουσιαστικές εξελίξεις έχουν σηµειωθεί όσον αφορά τις ρυθµίσεις για τα προϊόντα καπνού. Κατά συνέπεια, είναι 
αναγκαία η επικαιροποίηση της οδηγίας προκειµένου να στοχεύει σε νέους και σε ευπαθείς οµάδες. 

38 Ανακοίνωση σχετικά µε τη 
δεύτερη στρατηγική της ΕΕ για 
την προστασία και την καλή 
διαβίωση των ζώων (2011-2015). 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ο στόχος της πρωτοβουλίας συνίσταται στην ενοποίηση των µελλοντικών πολιτικών της ΕΕ στον εν λόγω τοµέα σε ένα 
έγγραφο στρατηγικής που θα διασφαλίζει την ενσωµάτωση των µελλοντικών ενεργειών και την κατανόησή τους τόσο 
εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Η στρατηγική αυτή ανταποκρίνεται στο αίτηµα των ενδιαφεροµένων µερών και του ΕΚ, που 
θα επιθυµούσαν να χαραχτούν οι σχετικές µε την καλή διαβίωση των ζώων πολιτικές της ΕΕ λαµβάνοντας δεόντως 
υπόψη το συνολικό κόστος και τις σχετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του τοµέα. 

Εσωτερικές υποθέσεις 
39 Ανακοίνωση σχετικά µε την 

ατζέντα της ΕΕ για την 
ενσωµάτωση υπηκόων τρίτων 
χωρών, συµπεριλαµβανοµένης 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Με την ανακοίνωση αναµένεται να ξεκινήσει µια "δεύτερη φάση" του κοινού θεµατολογίου για την ενσωµάτωση που 
αποσκοπεί στη βελτίωση του υφιστάµενου µηχανισµού συντονισµού των πολιτικών ενσωµάτωσης και την ανάπτυξη 
νέων µηχανισµών, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών ενοτήτων που αφορούν την ενσωµάτωση. Τούτο αντιστοιχεί 
στον πολιτικό στόχο της διασφάλισης αποτελεσµατικότερης ενσωµάτωσης των µεταναστών, όπως ανακοινώθηκε στη 
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της ανάπτυξης µηχανισµού 
συντονισµού 

στρατηγική 2020 της ΕΕ, και θα βασίζεται στη νέα νοµική βάση που παρέχεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 
79 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ), που αποκλείει την εναρµόνιση της νοµοθεσίας ενώ παράλληλα προβλέπει την εφαρµογή 
συνοδευτικών µέτρων. 

40 Οδηγία για τη χρήση των 
καταστάσεων µε τα ονόµατα των 
επιβατών µε σκοπό την επιβολή 
του νόµου (ευρωπαϊκό σύστηµα 
PNR) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Επαναδιατύπωση της πρότασης απόφασης για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο PNR κατόπιν της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της 
Λισαβόνας. Η πρόταση προβλέπει ότι θα ζητηθεί από τους αεροµεταφορείς να διαθέτουν δεδοµένα PNR των επιβατών 
τους στις αρχές επιβολής του νόµου στα κράτη µέλη.  

41 Ανακοίνωση για την ενίσχυση της 
αλληλεγγύης εντός της ΕΕ. 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα αποσκοπεί στη δηµιουργία συνεκτικού και ολοκληρωµένου πλαισίου για αποτελεσµατικότερο 
επιµερισµό αρµοδιοτήτων σχετικά µε τους αιτούντες άσυλο και εκείνους που τυγχάνουν διεθνούς προστασίας σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

42 Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Παρακολούθησης της 
Χρηµατοδότησης της 
Τροµοκρατίας (TFTP) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η συµφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το πρόγραµµα παρακολούθησης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (TFTP) προσφέρει 
την περισσότερο µακροπρόθεσµη προοπτική της θέσπισης εντός της ΕΕ ενός ευρωπαϊκού συστήµατος ισοδύναµου µε το 
TFTP, προϋποθέτοντας µια περισσότερο στοχευµένη µεταφορά δεδοµένων στο µέλλον και παρέχοντας τη δυνατότητα 
ανάκτησης δεδοµένων στο έδαφος της ΕΕ. Το άρθρο 2 της απόφασης του Συµβουλίου για τη σύναψη της συµφωνίας ΕΕ-
ΗΠΑ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο µέχρι την 1η Αυγούστου 2011 ένα νοµικό και τεχνικό πλαίσιο για την 
ανάκτηση δεδοµένων στην επικράτεια της ΕΕ.  

43 Νοµοθετική πρόταση για τη 
δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Συστήµατος Επιτήρησης των 
Συνόρων (EUROSUR) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Στόχος του EUROSUR είναι η ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων Σένγκεν, ιδίως των νοτίων θαλάσσιων 
και των ανατολικών χερσαίων συνόρων. Το EUROSUR θα θεσπίζει έναν µηχανισµό για τις εθνικές αρχές που διεξάγουν 
διασυνοριακές δραστηριότητες επιτήρησης (συνοριοφύλακες, λιµενικούς, αστυνοµία, τελωνεία και ναυτικές δυνάµεις) 
έτσι ώστε ανταλλάσσουν πληροφορίες λειτουργικού χαρακτήρα και να συνεργάζονται µεταξύ τους καθώς και µε την 
FRONTEX προκειµένου να µειωθούν οι απώλειες ζωών στη θάλασσα και ο αριθµός των παράνοµων µεταναστών που 
εισέρχονται απαρατήρητοι στην ΕΕ, και να αυξηθεί η εσωτερική ασφάλεια µε την πρόληψη διασυνοριακών εγκληµάτων 
όπως της τροµοκρατίας, της εµπορίας ανθρώπων, του λαθρεµπορίου όπλων και ναρκωτικών, κλπ. Συνεπώς, για τους 
σκοπούς της θέσπισης του τεχνικού και λειτουργικού πλαισίου του EUROSUR, η νοµοθετική πρόταση θα εστιάζει στα 
καθήκοντα και τις λειτουργίες των εθνικών συντονιστικών κέντρων, στην καθιέρωση αποκεντρωµένου επικοινωνιακού 
δικτύου και θα παράσχει κοινούς κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εθνικών συντονιστικών κέντρων και 
µε την FRONTEX. 

44 Ανακοίνωση σχετικά µε την 
αξιολόγηση και τη µελλοντική 
ανάπτυξη της παγκόσµιας 
προσέγγισης της µετανάστευσης 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα της Στοκχόλµης, και µε βάση την αξιολόγηση του έργου που έχει παραχθεί µέχρι 
τώρα, η ανακοίνωση αυτή θα συµβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και κωδικοποίηση της παγκόσµιας προσέγγισης της 
µετανάστευσης. Θα εκπονηθεί βάσει ευρείας συµµετοχικής διαδικασίας, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων 
φορέων, και θα προωθεί τον αυξηµένο συντονισµό, συνεκτικότητα και συνέργειες, καθώς και µια περισσότερο 
στρατηγική και βάσει στοιχείων χρησιµοποίηση των µηχανισµών παγκόσµιας προσέγγισης. Η ανακοίνωση θα 
συνοδεύεται από τρία έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, στα οποία θα διερευνώνται οι επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής στη µετανάστευση, η σύνδεση µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης και οι ελλείψεις εργατικού 
δυναµικού.  

45 Πρόταση για την αναθεώρηση της 
οδηγίας 2006/24/EΚ (φύλαξη 
δεδοµένων). 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Μετά την αξιολόγηση της υφιστάµενης οδηγίας για τη φύλαξη δεδοµένων και τις πρόσφατες αποφάσεις συνταγµατικών 
δικαστηρίων των κρατών µελών, η αναθεώρηση της οδηγίας αποσκοπεί στον αποτελεσµατικότερο συνδυασµό των 
σχετικών µε τη φύλαξη δεδοµένων υποχρεώσεων µε τις απαιτήσεις τις σχετικές µε την επιβολή του νόµου, την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (δικαίωµα της ιδιωτικότητας) και τις επιπτώσεις στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς (στρεβλώσεις). 
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46 Κανονισµός για τη θέσπιση 
διαδικασίας για τη δέσµευση 
κεφαλαίων προσώπων που είναι 
ύποπτα τροµοκρατικών 
δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Τα ισχύοντα πριν τη Λισαβόνα µέτρα δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων σε βάρος συγκεκριµένων προσώπων και 
οµάδων για την πρόληψη και καταπολέµηση της τροµοκρατίας περιλαµβάνουν νοµικό κενό, λόγω της έλλειψης νοµικής 
βάσης, έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την κατάρτιση καταλόγου υπόπτων τροµοκρατικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ. Για 
τη γεφύρωση του εν λόγω χάσµατος, προστέθηκε µε τη συνθήκη της Λισαβόνας µια νέα νοµική βάση (άρθρο 75 ΣΛΕΕ) 
σύµφωνα µε την οποία πρέπει να εφαρµοστεί συµπληρωµατική διαδικασία κατάρτισης καταλόγου για εσωτερικούς 
τροµοκράτες.  

Βιοµηχανία και επιχειρηµατικότητα 
47 Ανακοίνωση σχετικά µε τη 

στρατηγική για τη βιώσιµη 
ανταγωνιστικότητα του 
κατασκευαστικού τοµέα της ΕΕ 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα καθορίζει µια στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κατασκευαστικού τοµέα της 
ΕΕ, ενώ θα αντιµετωπίζει τις τρέχουσες και µελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις µέχρι το 2020. Θα παρουσιάζει µια 
δέσµη δράσεων προτεραιότητας που θα πρέπει να αναληφθούν από βασικούς φορείς εκµετάλλευσης του τοµέα (σε 
κλίµακα ΕΕ, από αρχές και τη βιοµηχανία των κρατών µελών) επιτρέποντας την ανάληψη απτών ενεργειών για την 
επίτευξη των προβλεπόµενων στόχων. Τούτο περιλαµβάνει τα κατάλληλα µέσα συντονισµού προκειµένου να 
επιτευχθούν τα µέγιστα αποτελέσµατα. Στους στόχους και τις ενέργειες θα ληφθούν πλήρως υπόψη το διαφορετικό 
περιβάλλον σε κάθε κράτος µέλος, οι ποικίλοι κατασκευαστικοί υποτοµείς, οι διαφορές των φορέων εκµετάλλευσης από 
άποψη ρόλου και µεγέθους, καθώς και οι επιπτώσεις των κυκλικών οικονοµικών εξελίξεων. 

48 Αναθεώρηση της οδηγίας 
89/105/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη διαφάνεια των 
µέτρων που ρυθµίζουν τις τιµές 
των φαρµάκων για ανθρώπινη 
χρήση και την ένταξή τους στα 
πλαίσια των εθνικών 
ασφαλιστικών συστηµάτων 
υγείας 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Ο πολιτικός στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φαρµάκων. Στόχος της αναθεώρησης είναι 
εποµένως η εξέταση της δυνατότητας επικαιροποίησης της οδηγίας που χρονολογείται από το 1989, λαµβάνοντας υπόψη 
τη νοµολογία που έχει αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, τα αποτελέσµατα της έρευνας του φαρµακευτικού 
τοµέα και της παρακολούθησης της αγοράς, καθώς και τις εξελίξεις στην αγορά και στην εθνική τιµολόγηση και τις 
ρυθµίσεις για τις επιστροφές. 

49 Ταξινόµηση µηχανοκίνητων 
οχηµάτων που έχουν 
προηγουµένως ταξινοµηθεί σε 
άλλο κράτος µέλος 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Οι βασικοί στόχοι πολιτικής είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς µέσω της άρσης των εµποδίων 
στην ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, υπηρεσιών και εργαζοµένων, τα οποία οφείλονται στις διάφορες διοικητικές 
διατυπώσεις και απαιτήσεις για την ταξινόµηση οχηµάτων µε κινητήρα τα οποία είχαν ταξινοµηθεί προγενέστερα σε 
άλλο κράτος µέλος. 

50 Πρόταση κανονισµού σχετικά µε 
την αποδεκτή ηχητική στάθµη και 
το σύστηµα εξάτµισης των 
µηχανοκίνητων οχηµάτων 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της έκθεσης ευρωπαίων πολιτών στο 
θόρυβο που προκαλείται από την κυκλοφορία οχηµάτων µε κινητήρα. Οι ειδικοί στόχοι είναι η τροποποίηση και 
βελτίωση τα ισχυουσών απαιτήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήµατος έγκρισης των οχηµάτων µε κινητήρα, 
όσον αφορά τις εκποµπές θορύβου. Τούτο αφορά όλα τα νέα είδη επιβατικών αυτοκινήτων, βαρέων και λοιπών 
φορτηγών οχηµάτων τα οποία εγκρίνονται µετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νοµοθετικού µέτρου. 

51 Κανονισµός σχετικά µε τη 
θέσπιση καθεστώτος ευθύνης 
έναντι τρίτων για τα παγκόσµια 
δορυφορικά συστήµατα 
πλοήγησης της ΕΕ 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Ο γενικός στόχος είναι να συµβάλει στην αποσαφήνιση του καθεστώτος ευθύνης έναντι τρίτων το οποίο εφαρµόζεται 
στο παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης (GNSS) της ΕΕ. Ο ειδικός στόχος είναι η δηµιουργία ενιαίου 
καθεστώτος ευθύνης το οποίο επιτρέπει την εξισορρόπηση των συµφερόντων όλων των ενδιαφεροµένων µερών:  
- των χρηστών και των τρίτων µερών, ως δυνητικών αιτούντων 
- και όλων των φορέων στην αλυσίδα GNSS, ως πιθανών διαδίκων. 
Ο λειτουργικός στόχος είναι ο καθορισµός των κανόνων που είναι συµβατοί µε τους ειδικούς στόχους της εφαρµογής του 
GNSS στην ΕΕ. 
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52 Πρόταση οδηγίας για την 
τροποποίηση της οδηγίας-
πλαισίου 2007/46/ΕΚ σχετικά µε 
την έγκριση τύπου για 
µηχανοκίνητα οχήµατα (θέσπιση 
διατάξεων του νέου νοµοθετικού 
πλαισίου εποπτείας της αγοράς 
για την εµπορία προϊόντων) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Ο γενικός στόχος είναι η προστασία και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς οχηµάτων µε κινητήρα, διασφαλίζοντας όλους 
τους απαραίτητους µηχανισµούς για την αποτελεσµατική και ενιαία υλοποίηση και επιβολή του νοµοθετικού πλαισίου 
για τα προϊόντα αυτοκίνησης. 
Αποσκοπεί στην επίτευξη ότι όλα τα οχήµατα µε κινητήρα καθώς και τα συστήµατα, συστατικά µέρη και χωριστές 
τεχνικές µονάδες που προορίζονται για τα εν λόγω οχήµατα, που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πληρούν τις ισχύουσες 
απαιτήσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, και ότι διατηρούνται 
ισότιµοι όροι ανταγωνισµού για τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες 
53 Εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού 

πλαισίου για τις δηµόσιες 
συµβάσεις της ΕΕ 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή θα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισµό και την απλούστευση του υφιστάµενου κοινοτικού πλαισίου 
για τις δηµόσιες συµβάσεις (οδηγίες 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ). Μολονότι διατηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και 
της µη διακριτικής µεταχείρισης, η αναθεώρηση θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της βελτιστοποίησης του πλαισίου που 
διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις, σύµφωνα µε τις αρχές για τις έξυπνες ρυθµίσεις, έτσι ώστε να παράσχει τα βέλτιστα 
δυνατά αποτελέσµατα διαγωνισµού µε τις κατά το δυνατόν ελάχιστες δαπάνες και διοικητικές επιβαρύνσεις. Θα 
εξεταστούν, µεταξύ άλλων, θέµατα όπως η απλούστευση των διαδικασιών ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων, η 
επικαιροποίηση των σχετικών µε τις συµβάσεις διατάξεων, η συνεργασία δηµόσιου/ ιδιωτικού τοµέα, η ενδεχόµενη 
χρησιµοποίηση της δηµόσιας σύµβασης για την επίτευξη άλλων στόχων πολιτικής. 

54 Οδηγία σχετικά µε τα συστήµατα 
εγγύησης των ασφαλίσεων  

Νοµοθετική πρωτοβουλία Νοµοθετική πρόταση (οδηγία) για τα συστήµατα εγγύησης των ασφαλίσεων (IGS) µε σκοπό τη διασφάλιση της ύπαρξης 
IGS σε όλα τα κράτη µέλη, µε ελάχιστα χαρακτηριστικά σχεδιασµού. 

55 Κανονισµός για τη δηµιουργία 
ευρωπαϊκού ιδρύµατος 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Ιδρύµατα (και ενδεχοµένως άλλες νοµικές µορφές φιλανθρωπικών οργανώσεων) και οι δωρητές τους για την 
αντιµετώπιση διασυνοριακών προβληµάτων, ιδίως όσον αφορά τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο ή περιορισµούς 
νοµικής φύσεως. 

56 Πρωτοβουλία σχετικά µε τις 
συµβάσεις παραχώρησης. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Παροχή διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά τους κανόνες που διέπουν την ανάθεση συµβάσεων 
παραχώρησης. 

57 Οδηγία για τη διασφάλιση της 
συνεκτικότητας και 
αποτελεσµατικότητας της 
γνωστοποίησης πληροφοριών 
πριν από τη σύναψη συµβάσεων 
και κανόνες σχετικά µε την 
πώληση δέσµης επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές 
(PRIP) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, µέσω της πρόβλεψης σχετικά µε τη γνωστοποίηση 
πληροφοριών για κατάλληλα και συγκρίσιµα προϊόντα και των απαιτήσεων πώλησης ανάλογων προϊόντων. 

58 Πράσινη βίβλος σχετικά µε την 
οδηγία για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων: η 
µελλοντική πορεία για 
ενδεχόµενη µεταρρύθµιση 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης βάσει εκ των υστέρων αξιολόγησης της σηµερινής λειτουργίας της οδηγίας για τα 
επαγγελµατικά προσόντα και τη διενέργεια διαβούλευσης για την πράσινη βίβλο όσον αφορά την ανάγκη περαιτέρω 
µεταρρύθµισης της οδηγίας για τα επαγγελµατικά προσόντα.  

59 Ανακοίνωση και έκθεση για τα 
αποτελέσµατα της εφαρµογής των 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση/έκθεση θα περιγράφει τη διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης και την κατάσταση της εσωτερικής αγοράς 
µετά την εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και περιγράφει συνοπτικά τη συνέχεια που θα δοθεί (καθώς και εάν θα 
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οδηγιών για τις υπηρεσίες και της 
"διαδικασίας αµοιβαίας 
αξιολόγησης" 

εξεταστεί - ή όχι – το ενδεχόµενο ανάληψης περαιτέρω νοµοθετικής δράσης σε ορισµένους τοµείς). 

60 Πράσινη βίβλος σχετικά µε 
πρωτοβουλία-πλαίσιο στον τοµέα 
της εταιρικής διακυβέρνησης  

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Εξέταση ενός φάσµατος θεµάτων εταιρικής διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της αποτελεσµατικής λειτουργίας 
συµβουλίων, της προστασίας φορέων µειονοτήτων, των δεσµεύσεων φορέων/επενδυτών και γενικών θεµάτων σχετικά µε 
τη λειτουργία του συστήµατος «συµµόρφωσης ή αιτιολόγησης» και παρακολούθησης στα κράτη µέλη.  

61 Πρωτοβουλία κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας  

Μη νοµοθετική / νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξής της στην ενιαία αγορά. 

62 Κοινοτικό πλαίσιο για την 
εναρµόνιση των καθεστώτων 
επιβολής κυρώσεων στον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Ενίσχυση των εθνικών καθεστώτων συνεπούς επιβολής κυρώσεων και βελτίωση της επιβολής κυρώσεων. 

63 Οδηγία σχετικά µε τη νοµοθεσία 
για τις κινητές αξίες 
Κανονισµός για τα κεντρικά 
αποθετήρια τίτλων (CSD) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Βασικός στόχος πολιτικής είναι η απλούστευση της κατοχής και διαπραγµάτευσης κατά τρόπο που να εναρµονίζονται οι 
νοµοθεσίες των κρατών µελών. Τούτο αφορά τους ουσιαστικούς νόµους καθώς και τη σύγκρουση νοµικών πτυχών. 
Ο δεύτερος στόχος πολιτικής είναι η κατάργηση των κανόνων που παρεµποδίζουν την κατάθεση τίτλων σε αποθετήριο 
που βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος µέλος. 

64 Τροποποίηση της οδηγίας UCITS 
όσον αφορά τους κανόνες για 
τους θεµατοφύλακες ΟΣΕΚΑ και 
τις πολιτικές αµοιβών 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Για να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των επενδυτών και η διασφάλιση ισότιµων όρων του ανταγωνισµού για 
επενδυτές UCITS σε ολόκληρη την Ευρώπη, προτείνοντας σαφείς κανόνες όσον αφορά τη φύλαξη κινητών αξιών από 
ιδρύµατα που είναι θεµατοφύλακες. 

65 Αναθεώρηση της οδηγίας για τα 
ιδρύµατα επαγγελµατικών 
συνταξιοδοτικών παροχών 
(IORP) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία ∆ιατήρηση ισότιµων όρων ανταγωνισµού µε την Solvency II και προώθηση περισσοτέρων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στον εν λόγω τοµέα και συνεπώς συµβολή στην αντιµετώπιση των προκλήσεων της δηµογραφικής 
ρύπανσης και του δηµόσιου χρέους. 

66 Συνέχεια στην πράσινη βίβλο για 
την εταιρική διακυβέρνηση στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Βελτίωση της ποιότητας για την εταιρική διακυβέρνηση στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
επανεµφάνιση των προβληµάτων εταιρικής διακυβέρνησης σε τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που 
συµµετείχαν στο πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008. 

∆ικαιοσύνη, θεµελιώδη δικαιώµατα και ιθαγένεια  
67 Πρόταση κανονισµού για τη 

ρύθµιση της σύγκρουσης νόµων 
όσον αφορά τις περιουσιακές 
σχέσεις µεταξύ συζύγων, 
περιλαµβανοµένου του ζητήµατος 
της δικαιοδοσίας και της 
αµοιβαίας αναγνώρισης, καθώς 
και κανονισµού για τις 
περιουσιακές συνέπειες του 
χωρισµού ζευγαριών που δεν 
έχουν συνάψει γάµο. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Ο κανονισµός αυτός θα ορίζει αντικειµενικά κριτήρια για τον καθορισµό του ισχύοντος νόµου που διέπει τα περιουσιακά 
στοιχεία των συζύγων σε περιπτώσεις διεθνών γάµων. Θα καλύπτει επίσης περιπτώσεις στις οποίες τα περιουσιακά 
στοιχεία των συζύγων βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη µέλη. Στον κανονισµό εξετάζεται επίσης το ερώτηµα ποιο 
εθνικό δικαστήριο είναι αρµόδιο, ενώ περιλαµβάνει µηχανισµό αναγνώρισης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων 
από ένα κράτος µέλος σε άλλο. 

68 Κοινοτικό πλαίσιο για τις εθνικές Μη νοµοθετική Με βάση την πρώτη φάση των εργασιών της οµάδας εργασίας για τους Ροµά, η ανακοίνωση θα εκτιµήσει ιδίως τη 
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στρατηγικές για την ένταξη των 
Ροµά 

πρωτοβουλία χρησιµοποίηση και την αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών κονδυλίων από τα κράτη µέλη για την προώθηση της 
ένταξης των Ροµά. Θα εντοπιστούν οι ελλείψεις στην χρησιµοποίησή τους και θα υποβληθούν προτάσεις για την 
ανάληψη δράσης.  

69 Πρόταση οδηγίας για την 
πρόσβαση σε δικηγόρο 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή προορίζεται να διασφαλίσει συνεκτική και επαρκή πρόσβαση υπόπτων και κατηγορουµένων σε 
δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρόταση αυτή αποτελεί µέρος του χάρτη πορείας 
για την ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων υπόπτων και κατηγορουµένων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.  

70 Νοµοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση της απόφασης 
1995/553/EΚ για την άσκηση του 
δικαιώµατος προξενικής 
προστασίας. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Κάθε πολίτης της Ένωσης, ο οποίος βρίσκεται σε τρίτη χώρα όπου δεν εκπροσωπείται η χώρα του, δικαιούται να τύχει 
αποτελεσµατικής προξενικής βοήθειας από πρεσβείες ή προξενεία οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους µε τους ίδιους 
όρους όπως και οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους µέλους. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη µέλη να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή, προτείνοντας συγκεκριµένα µέτρα που διασφαλίζουν την ενηµέρωση όλων των 
πολιτών της Ένωσης σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, καθώς και την αποσαφήνιση του εύρους της προστασίας. 

71 Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε 
τη βελτίωση της οικονοµικής 
αντιστάθµισης της προξενικής 
προστασίας σε κρίσιµες 
καταστάσεις. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός αντισταθµιστικού συστήµατος για καταστάσεις κρίσης µεταξύ κρατών 
µελών, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης της Επιτροπής 2007-2009 για την παροχή αποτελεσµατικής προξενικής 
προστασίας σε τρίτες χώρες. 

72 Αναθεώρηση της οδηγίας 
90/314/EΟΚ του Συµβουλίου 
οργανωµένα ταξίδια και τις 
οργανωµένες διακοπές και 
περιηγήσεις. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Στόχος της πρότασης είναι ο εκσυγχρονισµός των ισχυόντων κανόνων για την προστασία των καταναλωτών που 
αγοράζουν οργανωµένο ταξίδι, ιδίως στο διαδίκτυο, και τη διευκόλυνση της αγοράς οργανωµένων ταξιδιών από άλλα 
κράτη µέλη. 

73 Ανακοίνωση σχετικά µε την 
οδηγία για την παραπλανητική 
και τη συγκριτική διαφήµιση 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα εντοπίζονται και θα εξετάζονται τοµείς για πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας. 

74 Ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό 
δίκτυο κατάρτισης δικαστών  

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Στοκχόλµης, στην ανακοίνωση θα εκτίθενται ιδέες σχετικά µε τον τρόπο αύξησης του 
αριθµού των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα που παρακολουθούν κατάρτιση σχετική µε τη 
νοµοθεσία της ΕΕ στα κράτη µέλη, τον τρόπο στήριξης της ανάπτυξης και της οργάνωσης των δραστηριοτήτων 
ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο και βελτίωσης της ποιότητάς τους, και τη 
στήριξη της ανάπτυξης και οργάνωσης ανταλλαγών του τύπου του προγράµµατος Έρασµος. 

75 Κανονισµός σχετικά µε τις 
προθεσµίες παραγραφής των 
διασυνοριακών τροχαίων 
ατυχηµάτων 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι τα θύµατα διασυνοριακών τροχαίων ατυχηµάτων δεν θα 
κινδυνεύουν να απολέσουν το δικαίωµα αποζηµίωσής τους λόγω των υφιστάµενων διαφορών σε ό,τι αφορά τον 
περιορισµό και τις προθεσµίες παραγραφής στα κράτη µέλη. 

76 Αναθεώρηση της απόφασης-
πλαισίου σχετικά µε τις 
χρηµατικές ποινές 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρµογής της αµοιβαίας αναγνώρισης και επιβολής 
οικονοµικών κυρώσεων σε άλλο κράτος µέλος, περιλαµβανοµένων των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

77 Νοµοθετική πρόταση σχετικά µε 
την επικοινωνία µε συγγενείς, 
εργοδότες και προξενικές αρχές 
σε ποινικές διαδικασίες 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή προορίζεται να διασφαλίσει συνεκτικούς και επαρκείς ελάχιστους κοινούς κανόνες σχετικά µε το 
δικαίωµα ενηµέρωσης τουλάχιστον ενός προσώπου για τη στέρηση της ελευθερίας υπόπτων και κατηγορουµένων που 
στερούνται της ελευθερίας τους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρόταση αυτή αποτελεί 
µέρος του χάρτη πορείας για την ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων υπόπτων και κατηγορουµένων στο πλαίσιο 
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ποινικών διαδικασιών. 
78 (πρώτο και δεύτερο στάδιο) 

διαβούλευση των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων σχετικά µε 
το συνδυασµό της 
επαγγελµατικής, της 
οικογενειακής και της ιδιωτικής 
ζωής (2011) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σύµφωνα µε τη χάρτα του 2010 για τις γυναίκες και κατόπιν της δέσµης συµφιλίωσης του 2008, η Επιτροπή θα 
συµβουλευτεί τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους για τη λήψη περαιτέρω νοµοθετικών µέτρων µε σκοπό τη 
βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελµατικής ζωής, συµπεριλαµβανοµένης της άδειας πατρότητας και τέκνου. Τα εν 
λόγω µέτρα θα έχουν το διττό στόχο της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, δεδοµένου ότι οι γυναίκες 
έχουν βασικές ευθύνες για τη φροντίδα των παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων προσώπων, καθώς και για την αντιµετώπιση 
της δηµογραφικής πρόκλησης. Ανάλογα µε το αποτέλεσµα της διαβούλευσης, η Επιτροπή ενδέχεται να εγκρίνει το 2012 
νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τη συµφιλίωση, συµπεριλαµβανοµένης της άδειας πατρότητας και τέκνου. 

Θαλάσσια πολιτική και αλιεία 
79 Πρόταση νοµοθετικής πράξης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου σχετικά µε τη 
θέσπιση πλαισίου ναυτιλιακού 
χωροταξικού σχεδιασµού 

Νοµοθετική πρωτοβουλία ∆ιασφάλιση της παροχής από τα κράτη µέλη ενός σταθερού, αξιόπιστου και προσανατολισµένου στο µέλλον, 
ολοκληρωµένου πλαισίου προγραµµατισµού για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του θαλάσσιου χώρου προς όφελος της 
οικονοµικής ανάπτυξης και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και κατά τον τρόπο αυτό θα εφαρµοστεί µια κοινή προσέγγιση 
που θα διευκολύνει τον διασυνοριακό ναυτιλιακό χωροταξικό σχεδιασµό. 

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ 
80 Ανακοίνωση για την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε µέσα 
που περιλαµβάνουν την ποινική 
νοµοθεσία 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι ο ορισµός εναλλακτικών λύσεων - προς χρήση από την Επιτροπή - των νέων αρµοδιοτήτων που 
θεσπίστηκαν µε τη συνθήκη της Λισαβόνας για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης µε την 
παροχή στοιχείων για τις µελλοντικές προοπτικές και συνεκτική προσέγγιση για την ενίσχυση της προστασίας των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόµα και µέσω της ποινικής νοµοθεσίας.  

81 Συνέχεια του εγγράφου 
προβληµατισµού για τη 
µεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας καταπολέµησης της 
απάτης (OLAF) – 
τροποποιηµένες προτάσεις για 
την τροποποίηση των κανονισµών 
1073/1999 και 1074/1999 για την 
OLAF  

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει τροποποιηµένη πρόταση για την τροποποίηση του κανονισµού 1073/1999. Η 
τροποποιηµένη πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ερευνών της OLAF και της λογοδοσίας 
της υπηρεσίας. 

Έρευνα και καινοτοµία 
82 Ευρωπαϊκή στρατηγική και 

σχέδιο δράσης για µια βιώσιµη 
οικονοµία µε βιολογική βάση 
µέχρι το 2020 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα παράσχει ένα όραµα και σχέδιο δράσης για µια βιώσιµη και καινοτόµο ευρωπαϊκή βιο-οικονοµία, 
µέχρι το 2020, που θα περιλαµβάνει:  
- Υλοποίηση µιας ευρωπαϊκής καινοτόµου εταιρικής σχέσης και ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στους 
τοµείς της βιο-οικονοµίας  
- βελτίωση του πλαισίου συνθηκών για την καινοτοµία, περιλαµβανοµένης της προώθησης της µεταφοράς γνώσεων και 
των δηµόσιων συµβάσεων και της ανάπτυξης προτύπων  
- τόνωση των µεταρρυθµίσεων των κρατών µελών όσον αφορά τα εθνικά συστήµατα Ε&Α και καινοτοµίας, έτσι ώστε να 
διευκολυνθεί η ανάπτυξη της βιο-οικονοµίας σε εθνική κλίµακα.  
 

83 Ανακοίνωση σχετικά µε Μη νοµοθετική Η Επιτροπή θα παρουσιάσει ανακοίνωση για τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρικές σχέσεις στους τοµείς της καινοτοµίας 
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«συµπράξεις στους τοµείς της 
έρευνας και της καινοτοµίας» 
 

πρωτοβουλία και της έρευνας διαφορετικής φύσεως (όπως δηµόσιας-ιδιωτικής και δηµόσιας-δηµόσιας), µπορούν να οδηγήσουν προς 
την κατεύθυνση της στρατηγικής ΕΕ 2020 και της Ένωσης της καινοτοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην έννοια των καινοτόµων εταιρικών σχέσεων. 
 

84 Ανακοίνωση σχετικά µε την 
επιστηµονική ενηµέρωση 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του 2007 σχετικά µε «Οι επιστηµονικές πληροφορίες στην ψηφιακή εποχή» που εγκρίθηκε 
ως τµήµα της πρωτοβουλίας για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Η ανακοίνωση θα λάβει υπόψη τις εξελίξεις στον τοµέα της 
πρόσβασης στις επιστηµονικές πληροφορίες και θα περιγράφει συνοπτικά τα επόµενα βήµατα που θα κάνει η Επιτροπή. 
Θα εκθέτει, µεταξύ άλλων, µια άποψη σχετικά µε τη δυνατότητα επέκτασης της εντολής ανοικτής πρόσβασης από τους 
υφιστάµενους πιλοτικούς τοµείς στο σύνολο των FP8. 

Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση 
85 Φορολόγηση του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή έπεται της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου που υιοθετούσε µια διττή προσέγγιση 
όσον αφορά τη φορολόγηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα προκειµένου να ανταποκριθεί στις παγκόσµιες και 
ευρωπαϊκές προκλήσεις. Η Επιτροπή στηρίζει την ιδέα της επιβολής εισφοράς επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών 
(FTT) σε παγκόσµια κλίµακα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο φόρος επί των χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων(ΦΧ∆) 
αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να αντιµετωπιστεί το θέµα αυτό στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα εκτιµήσει περαιτέρω τις 
εναλλακτικές αυτές λύσεις, έτσι ώστε να προτείνει το θέρος του 2011 πολιτικές πρωτοβουλίες για τη φορολόγηση του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Πριν από την υποβολή τυχόν προτάσεων θα είναι σηµαντική η αξιολόγηση των σωρευτικών 
επιπτώσεων για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του νέου κανονισµού, τις πιθανές τραπεζικές εισφορές και φόρους. 

86  Πρωτοβουλία για τους 
διασυνοριακούς φόρους 
κληρονοµιάς 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Προώθηση του συντονισµού των φόρων κληρονοµίας µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
διπλή φορολόγηση και η διπλή µη φορολόγηση σε διασυνοριακές περιπτώσεις και πρόταση σύστασης προς τα κράτη 
µέλη όσον αφορά τον εν λόγω τοµέα. 

Εµπόριο 
87 Ανακοίνωση σχετικά µε το 

εµπόριο και την ανάπτυξη 
Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής ΕΕ 2020 και της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη µελλοντική 
εµπορική πολιτική και θα τα συµπληρώσει καθορίζοντας ακριβέστερα τον τρόπο µε τον οποίο το µέλλον της εµπορικής 
πολιτικής της ΕΕ θα έχει µια έντονα αναπτυξιακή συνιστώσα και θα ανταποκριθεί στις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες και 
καταστάσεις ανεπτυγµένων και λιγότερο ανεπτυγµένων εµπορικών εταίρων, προκειµένου να στηρίξει την ενσωµάτωσή 
τους στην παγκόσµια οικονοµία. 

Μεταφορές 
88 Πρόταση για τους σαρωτές 

ασφαλείας 
Νοµοθετική πρωτοβουλία Ως συνέχεια της έκθεσης του Ιουνίου 2010 για την ασφάλεια των σαρωτών και ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της 

εκτίµησης των επιπτώσεων, θα θεσπιστεί ρυθµιστικό πλαίσιο για τη χρήση ασφαλών σαρωτών στα αεροδρόµια της ΕΕ. 
89 ∆έσµη µέτρων για την κοινωνική 

ατζέντα στις θαλάσσιες 
µεταφορές. 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική πρωτοβουλία 

Θα µελετηθούν διάφορες πτυχές του «ανθρώπινου παράγοντα» στις θαλάσσιες µεταφορές και όλως ιδιαιτέρως η 
κατάρτιση και η πιστοποίηση των ναυτικών (ανακοίνωση σχετικά µε την κοινωνική ατζέντα για τις θαλάσσιες 
µεταφορές, πρόταση οδηγίας για τον έλεγχο της εφαρµογής της σύµβασης της ∆ΟΕ, πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 
2008/106/EΚ σχετικά µε την κατάρτιση ναυτικών). 

90 Ανακοίνωση για την πολιτική των 
µεταφορών σε διεθνές επίπεδο 
όσον αφορά τις γειτονικές χώρες 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πρόκειται για κοινή ανακοίνωση των Γ∆ ELARG, AIDCO και RELEX/EEAS στην οποία θα εξετάζεται η πολιτική 
µεταφορών προς γειτονικές χώρες και χώρες της διεύρυνσης. Ο εν λόγω οδικός χάρτης συγκεντρώνει όλες τις διάφορες 
πολιτικές για τις µεταφορές όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση και τη διεύρυνση στο ίδιο πλαίσιο πολιτικής, και 
περιλαµβάνει αποτελεσµατικότερες συνδέσεις µε την πολιτική των TEN-T. 

91 Στρατηγικό σχέδιο τεχνολογικών Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Το εν λόγω σχέδιο τεχνολογικών συστηµάτων µεταφορών θα παράσχει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 
ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας, που θα βασίζεται στις στρατηγικές ανάγκες και σε ένα όραµα για τη δηµιουργία 
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συστηµάτων µεταφορών (STTP) ολοκληρωµένου, αποτελεσµατικού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήµατος µεταφορών, µε ορίζοντα το 2050. 
92 ∆έσµη µέτρων για την 

ηλεκτρονική κινητικότητα. 
Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική πρωτοβουλία 

Με την εν λόγω δέσµη νοµοθετικών µέτρων θα θεσπιστεί η χρήση νέας τεχνολογίας σε διάφορα µέσα µεταφοράς, έτσι 
ώστε να ενισχυθεί ένα αποτελεσµατικό και βιώσιµο σύστηµα στον τοµέα των µεταφορών. Θα ληφθούν µέτρα για τη 
δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος έκδοσης σιδηροδροµικών εισιτηρίων, τον ψηφιακό ταχογράφο, τα ηλεκτρονικά 
διόδια, τα ολοκληρωµένα θαλάσσια δεδοµένα κλπ. 

2012 – 2014 
Αρ. Τίτλος Είδος πρωτοβουλίας Περιγραφή του εύρους των στόχων Έτος έγκρισης 
Κλιµατική αλλαγή 
1 Μέτρα για να περιληφθούν οι 

εκποµπές των θαλάσσιων 
µεταφορών στην ΕΕ στις 
δεσµεύσεις για µείωση των 
αερίων του θερµοκηπίου 
εφόσον δεν συµφωνηθούν 
διεθνείς κανόνες 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ για το κλίµα και την ενέργεια, θα πρέπει να ληφθούν 
µέτρα για να περιληφθούν οι εκποµπές των θαλάσσιων µεταφορών στην ΕΕ στις 
δεσµεύσεις για µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, εφόσον οι εν λόγω εκποµπές δεν 
περιλαµβάνονται στους στόχους της µείωσης βάσει διεθνούς συµφωνίας µέχρι το 2011. 

2012 

Πολιτική συνοχής 
2 2η στρατηγική έκθεση σχετικά 

µε την εφαρµογή των 
προγραµµάτων πολιτικής για τη 
συνοχή 2007-2013 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία  

Το άρθρο 30 του κανονισµού 1083/2006 απαιτεί την υποβολή από την Επιτροπή 
στρατηγικής έκθεσης, το αργότερο µέχρι την 1η Απριλίου του 2013. 

2013 

Ανταγωνισµός 
3 Αναθεώρηση των 

κατευθυντήριων γραµµών όσον 
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης 
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οι κατευθυντήριες γραµµές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση ισχύουν µέχρι τον 
Οκτώβριο του 2012. Μολονότι η χρηµατοπιστωτική κρίση οδήγησε σε παράταση της 
ισχύος των κατευθυντήριων γραµµών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση, είχαν ήδη 
ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναθεώρησή τους κατά το 2007, όταν 
ακόµα προβλεπόταν αναθεώρηση µέχρι το 2009. 

2012 

4 Αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραµµών 
σχετικά µε τις εθνικές 
περιφερειακές ενισχύσεις  
 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

- Οι κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του 2013 
- Πιθανή αναθεώρηση των κανόνων για την οριοθέτηση των περιφερειών, επιτρεπόµενη 
ένταση ενίσχυσης και µεγάλα επενδυτικά σχέδια. 

2012 

5 Αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραµµών όσον 
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις 
για τα ευρυζωνικά δίκτυα 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές πρόκειται να επανεξεταστούν το αργότερο στις 
30.09.2012. 

2012 

Ανάπτυξη 
6 Πρόταση απόφασης του 

Συµβουλίου, που αντικαθιστά 
την απόφαση 2001/822/ΕΚ της 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η ισχύς της απόφασης 2001/822/EΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2001 για τη 
σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ) µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
("απόφαση σύνδεσης υπερπόντιων χωρών") λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και θα 

2012 
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27ης Νοεµβρίου 2001, για τη 
σύνδεση των υπερπόντιων 
χωρών και εδαφών µε την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
("απόφαση υπερπόντιας 
σύνδεσης") 

πρέπει να αντικατασταθεί από νέα απόφαση. 

Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη 
7 Ανακοίνωση σχετικά µε τη 

«βελτίωση της κατανόησης της 
αγοράς εργασίας και της 
διαχείρισης δεξιοτήτων: 
θέσπιση ευρωπαϊκού ελέγχου 
δεξιοτήτων» 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Ως συνέχεια της εµβληµατικής πρωτοβουλίας "Θεµατολόγιο για νέες δεξιότητες και 
θέσεις απασχόλησης", ο έλεγχος των δεξιοτήτων στην ΕΕ θα αποσκοπεί στην εκτίµηση 
της υφιστάµενης και µελλοντικής προσφοράς δεξιοτήτων και αναγκών σε εργατικό 
δυναµικό και των σχετικών επιπτώσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο 
έλεγχος δεξιοτήτων στην ΕΕ πρέπει να διεξάγεται κάθε δύο έτη. 

2012 

8 Πρόταση για τη θέσπιση 
νοµικού µέσου για το σεβασµό 
των δικαιωµάτων των 
εργαζόµενων µεταναστών στην 
ΕΕ, βάσει της αρχής της 
ελεύθερης διακίνησης 
εργαζοµένων 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Άρση των υφιστάµενων εµποδίων στην κινητικότητα των εργαζοµένων στην ΕΕ, µε την 
προώθηση του σεβασµού των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη νοµοθεσία της ΕΕ. 

2012 

9 Ανακοίνωση της Επιτροπής για 
µια νέα στρατηγική της ΕΕ στον 
τοµέα της ασφάλειας και της 
υγείας κατά την εργασία (2012) 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στην ανακοίνωση θα καθορίζεται ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την 
υγεία κατά την εργασία για την περίοδο 2013-20. 

2012 

10 Πρόταση κανονισµού για την 
τροποποίηση του κανονισµού 
1612/68 (EURES) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρόταση θα στηρίζει την υλοποίηση της εµβληµατικής πρωτοβουλίας "Νεολαία σε 
κίνηση". Ειδικότερα, αποσκοπεί στη µεταρρύθµιση του δικτύου EURES, βελτιώνοντας 
τις ήδη υφιστάµενες δραστηριότητες παροχής πληροφοριών και συµβουλών και 
επεκτείνοντάς τις προκειµένου να συµπεριλάβουν την εφαρµογή ενός προγράµµατος σε 
κλίµακα ΕΕ για την κινητικότητα των νεαρών εργαζοµένων.  

2012 

11 Νοµοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση της οδηγίας 
2004/37 σχετικά µε την 
προστασία των εργαζοµένων 
από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε 
καρκινογόνους ή 
µεταλλαξιογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία (2013) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Στόχος είναι η επανεξέταση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου για την επίτευξη 
αποδεκτών επιπέδων κινδύνου εµφάνισης καρκίνου, τη βελτίωση της διαχείρισης των 
κινδύνων, και την εκτίµηση της επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 
προκειµένου να ληφθούν υπόψη νέοι παράγοντες κινδύνου και ουσίες που είναι τοξικές 
για την αναπαραγωγή. 

2013 

Ενέργεια 
12 Κανονισµός για την αναφορά Νοµοθετική πρωτοβουλία Καθιέρωση µηχανισµού αναφοράς για ενδοκοινοτικές µεταφορές πυρηνικών ειδών που 2012 



 

EL 26   EL 

των ενδοκοινοτικών µεταφορών 
πυρηνικών ειδών 

υπόκεινται στις απαιτήσεις αναφοράς βάσει συµπληρωµατικών πρωτοκόλλων στις 
συµφωνίες που έχουν συναφθεί για τις πυρηνικές διασφαλίσεις µεταξύ των κρατών 
µελών και του IAEA. Στο πλαίσιο της έγκρισης της αναδιατύπωσης του κανονισµού για 
τα αγαθά διπλής χρήσης (κανονισµός EΚ 428/2009), τα κράτη µέλη συµφώνησαν να 
επανεξετάσουν τον κατάλογο των πυρηνικών ειδών που υπόκεινται σε ενδοκοινοτικούς 
ελέγχους κατά την εξαγωγή. 

Περιβάλλον 
13 ∆έσµη µέτρων ABS σχετικά µε 

το διεθνές καθεστώς πρόσβασης 
στους γενετικούς πόρους και τη 
διανοµή των εξ αυτών οφελών 
(ABS), συµπεριλαµβανοµένων 
των προτάσεων αποφάσεων του 
Συµβουλίου για την υπογραφή 
και κύρωση της διεθνούς 
συµφωνίας και των σχετικών 
πρωτοβουλιών εφαρµογής σε 
επίπεδο ΕΕ 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική πρωτοβουλία 

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν µέρος της προπαρασκευαστικής διαδικασίας που 
οδηγεί στην υπογραφή και κύρωση από την ΕΕ της διεθνούς συνθήκης για την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και συµµετοχής στο οφέλη.  
 
Η υπογραφή και κύρωση του πρωτοκόλλου ABS πρέπει να βασίζεται σε ανακοίνωση για 
τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή θα αναζητήσει να εφαρµόσει το πρωτόκολλο ABS 
στην Ένωση µέσω της εφαρµογής νοµοθετικών και άλλων µέτρων. 
Προβλέπεται επίσης η παρακολούθηση µε τη λήψη ενδεδειγµένων µέτρων για την 
εφαρµογή του πρωτοκόλλου ABS στην ΕΕ. 

2012 

14 Αναθεώρηση της οδηγίας EΠΕ 
(εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Ο γενικός στόχος της αναθεώρησης συνίσταται στη βελτίωση της λειτουργίας της 
οδηγίας, µε τη διασφάλιση συνεκτικότερης και αποτελεσµατικότερης εφαρµογής των 
αρχών της περιβαλλοντικής εκτίµησης και διασφάλιση της συνέπειας ως προς τις 
διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση Espoo (συµπεριλαµβανοµένου 
του πρωτοκόλλου για τη στρατηγική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων). 

2012 

15 Σχέδιο στρατηγικής για την 
προστασία των υδάτινων πόρων 
της Ευρώπης 

Νοµοθετική/Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Στόχος είναι η διασφάλιση της διάθεσης επαρκούς ποσότητας καλής ποιότητας νερού 
για την ενίσχυση των υδάτινων οικοσυστηµάτων και τη βιώσιµη χρησιµοποίηση για τις 
ανθρώπινες ανάγκες καθώς και οικονοµικούς σκοπούς. Θα βασίζεται σε επανεξέταση 
της υφιστάµενης πολιτικής για τους υδάτινους πόρους καθώς και για τη λειψυδρία και 
την ξηρασία και σε εκτιµήσεις ως προς την εφαρµογή της οδηγίας-πλαίσιο για τους 
υδάτινους πόρους. Η ικανότητα εξοικονόµησης νερού στην ΕΕ υπολογίζεται ήδη στο 
40%. Θα µπορούσε επίσης να αναληφθεί πρωτοβουλία για την επάρκεια νερού µε σκοπό 
την προώθηση της εξοικονόµησης νερού σε δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια. 

2012 

16 Στρατηγική αναθεώρησης όσον 
αφορά τους παράγοντες που 
διαταράσσουν τις ενδοκρινικές 
λειτουργίες 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Με βάση την έκθεση 2010/11 σχετικά µε την υφιστάµενη στρατηγική για τους 
παράγοντες που διαταράσσουν τις ενδοκρινικές λειτουργίες, µε την αναθεώρηση της 
στρατηγικής θα εξετάζεται η πιθανότητα διενέργειας αυστηρότερων ελέγχων και 
περιορισµών σχετικά µε την παραγωγή, την εισαγωγή, την έγκριση και χρήση ουσιών 
που θεωρούνται ότι διαταράσσουν τις ενδοκρινικές λειτουργίες. 

2012-2013 

Υγεία και καταναλωτές 
17 ∆έσµη µέτρων που 

περιλαµβάνει: 
 
1. Πρόταση σχετικά µε τη 

 
 
Νοµοθετική πρωτοβουλία 

 
 
Η πρόταση θα βασίζεται στην κτηθείσα πείρα από την εφαρµογή της ισχύουσας 
νοµοθεσίας και την εκτεταµένη αξιολόγηση της σχετικής µε την υγεία των ζώων 

2012 
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νοµοθεσία περί υγείας των 
ζώων 

εφαρµοζόµενης πολιτικής στην ΕΕ. Η νέα νοµοθεσία για την υγεία των ζώων αποσκοπεί 
στην καθιέρωση σαφέστερης κανονιστικής δοµής για την υγεία των ζώων στην ΕΕ, η 
οποία θα συνδυάζει πολλές νοµοθετικές πράξεις σε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο σχετικά 
µε τη υγεία των ζώων. 
 

 2. Πρόταση αναθεώρησης του 
κανονισµού 882/2004 για τη 
διενέργεια επισήµων ελέγχων 
στα διάφορα στάδια της 
διατροφικής αλυσίδας, ιδίως 
όσον αφορά τη χρηµατοδότηση 
των επίσηµων ελέγχων στα 
υπολείµµατα κτηνιατρικών 
φαρµάκων (οδηγία 96/23/ΕΚ), 
και τις αρχές που διέπουν τη 
διοργάνωση κτηνιατρικών 
ελέγχων σε προϊόντα και ζώα 
που προσκοµίζονται για 
εισαγωγή στην ΕΕ από τρίτες 
χώρες (οδηγίες 97/78/ΕΚ και 
91/496/ΕΟΚ) 
 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η αναθεώρηση του κανονισµού 882/2004 έχει ως στόχο να ληφθεί υπόψη το 
αποτέλεσµα πολλών αξιολογήσεων που πραγµατοποιούνται επί του παρόντος (σχετικά 
µε τα τέλη, υπολείµµατα, ελέγχους κατά την εισαγωγή), που αποσκοπούν στη βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας των επίσηµων ελέγχων στην τροφική αλυσίδα, εξετάζοντας 
ειδικά ρυθµιζόµενους τοµείς (υπολείµµατα) και αναντιστοιχίες και διαφορές στην 
επιβολή (τέλη), και θεσπίζοντας µια πιο ευέλικτη προσέγγιση των συνοριακών ελέγχων 
µε βάση την εκτίµηση των κινδύνων. 
Αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση ενός πλήρως ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου 
που περιλαµβάνει την υγεία των ζώων και των φυτών, καθώς και στην απλούστευση του 
πλαισίου προώθησης της συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών. 
Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο την απλούστευση και τον εξορθολογισµό του γενικού 
πλαισίου συνεργασίας της Επιτροπής και των κρατών µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κανονισµού. 

 

 3. Φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία 
της ΕΕ  

 Στην πρωτοβουλία εκφράζεται η ανάγκη εκσυγχρονισµού του υφιστάµενου 
φυτοϋγειονοµικού καθεστώτος, µε βάση την πρόσφατη εκ των υστέρων αξιολόγησή του. 
Με τη βελτίωση της πρόληψης της εισαγωγής νέων ζιζανίων και ασθενειών θα 
αποφευχθούν οι δαπανηρές εκστρατείες εξάλειψης ή ελέγχου σε µεταγενέστερο στάδιο, 
θα προληφθεί η αποφεύξιµη αύξηση της χρήσης φυτοφαρµάκων, θα διευκολυνθεί η 
βιώσιµη παραγωγή και η ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τοµέα και θα βοηθήσει 
ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίµων και η προστασία των δασών, του 
τοπίου και των κήπων. Η βελτίωση της νοµοθεσίας και οι αποτελεσµατικότερα 
εναρµονισµένες διατάξεις εφαρµογής θα επιτρέψουν την αποτελεσµατικότερη 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης και της κλιµατικής αλλαγής στην 
υγεία των φυτών. 

 

18 ∆έσµη µέτρων· 
1) Πρόταση αναθεώρησης της 
οδηγίας για τα κτηνιατρικά 
φάρµακα 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η νοµοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρµακα θα αξιολογηθεί προκειµένου να εντοπιστεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος και τα προβλήµατα, π.χ. η έλλειψη εγκεκριµένων 
κτηνιατρικών φαρµάκων για τη θεραπεία ασθενειών σπάνιων ειδών ή σπάνιων 
ασθενειών. Στόχος της αναθεώρησης είναι να αυξηθεί η διαθεσιµότητα φαρµάκων στην 
αγορά και να µειωθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων µέσω του εξορθολογισµού των 
διαδικασιών έκδοσης αδειών για κτηνιατρικά φάρµακα, προστατεύοντας παράλληλα τη 
δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον. 

2012  

 2) Πρόταση αναθεώρησης για  Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής της νοµοθεσίας  
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το θεραπευτικό σιτηρέσιο για το θεραπευτικό σιτηρέσιο (ΘΣ) σε ό,τι αφορά άλλα τµήµατα της νοµοθεσίας για τις 
ζωοτροφές και τη νοµοθεσία για τα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα (ΚΦΠ), µε 
σκοπό την εκτίµηση της σχέσης µεταξύ της χρήσης ΚΦΠ και της χρήσης ΘΣ, καθώς και 
στην αξιολόγηση των διαφόρων τρόπων χορήγησης ΚΦΠ από άποψη κόστους, 
ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην καθιέρωση 
ισότιµων όρων ανταγωνισµού στην ΕΕ, που διασφαλίζει την ασφαλή και 
αποτελεσµατική χρήση των ΘΣ. 

19 Ανακοίνωση για την ενίσχυση 
του ρόλου των καταναλωτών  

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Οι αγορές, η εµπορία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες καθίστανται όλο και περισσότερο 
σύνθετα και εξελιγµένα. Οι καταναλωτές δυσκολεύονται να προβούν σε ενηµερωµένες 
επιλογές και να λάβουν αποφάσεις προς το συµφέρον τους. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος 
της ανακοίνωσης είναι να συγκεντρώσει τις βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση του 
ρόλου των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης, την εκπροσώπηση και τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους. Οι 
εργασίες θα περιλαµβάνουν: τον εντοπισµό των βέλτιστων πρακτικών πληροφόρησης 
των δικαιωµάτων των καταναλωτών, παροχής συµβουλών στους καταναλωτές, 
διαχείρισης των παραπόνων των καταναλωτών, εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
ανάπτυξη δυναµικού, καθώς και για τη δηµιουργία κατευθυντήριων γραµµών για τη 
διαφάνεια στις τιµές και την πληροφόρηση σχετικά µε την ποιότητα /απόδοση.  

2012 

20 Πρόταση αναθεώρησης της 
οδηγίας για τις κλινικές δοκιµές, 
µε σκοπό την προώθηση της 
κλινικής έρευνας και 
καινοτοµίας στον φαρµακευτικό 
τοµέα 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Στόχος είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για τις κλινικές δοκιµές, έτσι ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν σε διάφορες αξιολογήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή κατά τα προηγούµενα έτη. Σκοπός είναι η 
βελτίωση των γνώσεων και η καινοτοµία στην κλινική έρευνα. Στην πρόταση θα ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις µεγαλύτερες κλινικές δοκιµές 
πραγµατοποιούνται σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιθανά ζητήµατα που θα 
αντιµετωπιστούν είναι ο περιορισµός των διοικητικών καθυστερήσεων πριν από την 
έναρξη των κλινικών δοκιµών, η αποφυγή λήψης διαφορετικών αποφάσεων στην EΕ και 
ο εξορθολογισµός των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων. 

2012 

21 Πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου σχετικά µε τις 
ιατροτεχνολογικές συσκευές και 
για την κατάργηση των οδηγιών 
90/385/ΕΟΚ και 93/42EΟΚ και 
πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τα 
ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα 
που χρησιµοποιούνται στη 
διάγνωση in vitro και για την 
κατάργηση της οδηγίας 
98/79/EΚ  

Νοµοθετική πρωτοβουλία  Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Στόχος είναι η απλούστευση και η ενίσχυση των κανόνων 
για τη διασφάλιση υγειονοµικής προστασίας υψηλού επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα θα 
εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ανταγωνιστικότητα και 
το καινοτόµο δυναµικό του τοµέα. Η αξιολόγηση του υφιστάµενου καθεστώτος 
καταδεικνύει ότι υπάρχουν νοµικά κενά όσον αφορά τα προϊόντα που δεν εµπίπτουν στο 
πλαίσιο οποιασδήποτε νοµοθετικής πράξης της Ένωσης και ότι είναι αναγκαίο να 
αντιµετωπιστούν ορισµένες αδυναµίες του συστήµατος. 
 
Ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro: Στόχος είναι 
η απλούστευση και η ενίσχυση των κανόνων για τη διασφάλιση υγειονοµικής 
προστασίας υψηλού επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς και η ανταγωνιστικότητα και το καινοτόµο δυναµικό του τοµέα. 
Η αξιολόγηση του υφιστάµενου καθεστώτος καταδεικνύει ότι ορισµένα ζητήµατα 
απαιτούν αποσαφήνιση, ορισµένα στοιχεία πρέπει να εισαχθούν στη νοµοθεσία και ότι 

2012 
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θα πρέπει να διασφαλιστεί κάποιος βαθµός σύγκλισης µε τις ρυθµίσεις των βασικών 
εµπορικών εταίρων µας. 

Εσωτερικές υποθέσεις 
22 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη 

διαχείριση της ταυτότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων 
νοµοθετικών προτάσεων για την 
ποινικοποίηση της κλοπής 
ταυτότητας και για την 
ηλεκτρονική ταυτότητα (eID) 
και τα ασφαλή συστήµατα 
πιστοποίησης 

Μη νοµοθετική / νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πρόταση µέτρων για τη διατήρηση της ακεραιότητας των σχετικών µε την ταυτότητα 
δεδοµένων σε όλες τις φάσεις της "αλυσίδας πιστοποίησης της ταυτότητας" και τη 
διασφάλιση της ποινικοποίησης, σε ολόκληρη την ΕΕ, της απάτης της σχετικής µε την 
ταυτότητα. Τούτο αναµένεται να παράσχει τη δυνατότητα εξουδετέρωσης της 
εγκληµατικής δραστηριότητας πριν από τη διάπραξη σοβαρότερων εγκληµάτων. Μια 
συγκεκριµένη παράβαση που αφορά την κλοπή ταυτότητας και την απάτη τη σχετική µε 
την ταυτότητα θα µπορούσε επίσης να διευκολύνει τη διασυνοριακή έρευνα και δίωξη 
παραβατών. 

2012 

23 Ανακοίνωση σχετικά µε το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής 
πληροφοριών, η οποία θα 
συνοδεύεται από σχέδιο δράσης 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Με το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών (EIXM) επιδιώκεται η 
χαρτογράφηση, αξιολογούνται και συνιστώνται τρόποι για την ενοποίηση της 
διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αρχών επιβολής του νόµου στην ΕΕ. 

2012 

24 Τροποποίηση της απόφασης 
CEPOL 

Νοµοθετική πρωτοβουλία ∆ιεύρυνση του φάσµατος µέσων χάραξης πολιτικής του ευρωπαϊκού σώµατος χάραξης 
πολιτικής - CEPOL (διαπίστευση) και αναδιοργάνωση της θεσµικής σύστασης του 
CEPOL (αύξηση των εξουσιών της Επιτροπής στον τοµέα της παρακολούθησης και 
αυτονοµία του διευθυντή) 

2013 

25 Πρόταση κανονισµού για την 
ίδρυση Ευρωπαϊκής 
Αστυνοµικής Υπηρεσίας 
(Ευρωπόλ) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Αλλαγή του νοµικού πλαισίου της Europol µετά την έναρξη της ισχύος της συνθήκης 
της Λισαβόνας (σύµφωνα µε το άρθρο 88 ΣΛΕΕ).  

2013 

26 Κώδικας της ΕΕ για τη 
µετανάστευση. 

 Κωδικοποίηση όλης της νοµοθεσίας για τη µετανάστευση, αρχής γενοµένης από τη 
νόµιµη µετανάστευση, και όπου κρίνεται αναγκαίο επέκταση των ισχυουσών διατάξεων 
που προβλέπονται από το πρόγραµµα της Στοκχόλµης. 

2013 

Ανθρωπιστική βοήθεια και αντιµετώπιση κρίσεων 
27 Πρόταση κανονισµού για τη 

συγκρότηση Ευρωπαϊκού 
Σώµατος Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
(EVHAC) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Στόχος είναι η κατάρτιση πλαισίου για την από κοινού συµµετοχή νέων ευρωπαίων σε 
ενέργειες της Ένωσης στον τοµέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Προπαρασκευαστικές ενέργειες 2011: µια εξωτερική µελέτη θα συµβάλει στον 
εντοπισµό των πιθανών επιλογών, περιλαµβανοµένων των προπαρασκευαστικών 
δράσεων. 

2012 

Βιοµηχανία και επιχειρηµατικότητα/Περιβάλλον 
28 Αναθεώρηση της πρωτοβουλίας 

REACH 
Μη νοµοθετική / νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει το 2012 αξιολόγηση του κανονισµού για την 
πρωτοβουλία REACH, λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:  
Επισκόπηση της κτηθείσας πείρας από την εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού καθώς 
και το ποσό και κατανοµή της χρηµατοδότησης που διατέθηκε από την Επιτροπή για την 
ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών µεθόδων δοκιµών (άρθρο 117 παράγραφος 4 
του κανονισµού REACH). 

2012 
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Εκτίµηση κατά πόσον θα πρέπει να τροποποιηθεί (ή όχι) το πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού REACH προκειµένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις µε άλλες σχετικές 
κοινοτικές διατάξεις (άρθρο 138 παράγραφος 6 του κανονισµού REACH). 
Επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων (άρθρο 75 παράγραφος 
2 του κανονισµού REACH) 

Βιοµηχανία και επιχειρηµατικότητα 
29 Αναθεώρηση του ευρωπαϊκού 

συστήµατος τυποποίησης 
Νοµοθετική πρωτοβουλία Ριζική επανεξέταση του υφιστάµενου συστήµατος τυποποίησης µε σκοπό, µεταξύ 

άλλων, την ενίσχυση της καινοτόµου διάστασης. 
2013 

Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες 
30 Πρόταση τροποποίησης της 

οδηγίας για τους 
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων 
(ΧΟΕ∆) (2002/87/EC) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Μετά από τις τρέχουσες εξελίξεις των αναθεωρηµένων κανονιστικών προσεγγίσεων για 
τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων σε επίπεδο κοινού 
φόρουµ (η έγκριση της τελικής έκθεσης έχει προγραµµατιστεί για το Νοέµβριο του 
2011), θα πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στο FICOD µε σκοπό α) την 
ένταξη µη ρυθµιζόµενων ιδρυµάτων στο πεδίο εφαρµογής της εποπτείας των FICO και 
β) τη διασφάλιση αποτελεσµατικότερης διατοµεακής συνεκτικότητας σε ανάλογες 
πτυχές. 

2012 

31 Επανεξέταση της νοµοθεσίας 
για τα επαγγελµατικά προσόντα 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Μετά την αξιολόγηση του κεκτηµένου για τα επαγγελµατικά προσόντα, θα 
πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο. 

2012 

32 Πρωτοβουλία για τα 
επιχειρηµατικά κεφάλαια 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η Επιτροπή θα διασφαλίσει µέχρι το 2012 ότι τα επιχειρηµατικά κεφάλαια σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος να χρησιµοποιούνται και να επενδύονται ελεύθερα σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς επίσης να αποτελούν αντικείµενο δυσµενούς 
φορολογικής µεταχείρισης (µέσω της εφαρµογής συµπληρωµατικού νοµοθετικού 
καθεστώτος, εφόσον χρειαστεί). 

2012 

33 Πρωτοβουλίες για την 
ενθάρρυνση των 
αποταµιεύσεων των πολιτών και 
των ιδιωτικών επενδύσεων 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η Επιτροπή θα εξετάσει τα µέτρα που θα µπορούσαν να ενθαρρύνουν περισσότερο 
µακροπρόθεσµες αποταµιεύσεις και ιδιωτικές επενδύσεις µε σκοπό τη χρηµατοδότηση 
υποδοµών και καινοτόµων σχεδίων. 

2012 

34 Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού 
συστήµατος χρηµατοπιστωτικής 
εποπτείας 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η αξιολόγηση αναµένεται να πραγµατοποιηθεί πριν από τη λήξη της τρέχουσας εντολής, 
έτσι ώστε να εκτιµηθεί η λειτουργία των νέων εποπτικών δοµών στην ΕΕ. 

2012-2014 

35 Αξιολόγηση της κανονιστικής 
µεταρρύθµισης στον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η αξιολόγηση του κανονισµού του σχετικού µε την κρίση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί πριν από τη λήξη της τρέχουσας εντολής, έτσι ώστε να 
επανεξεταστεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της νοµοθετικής πράξης. 

2012-2014 

∆ικαιοσύνη, θεµελιώδη δικαιώµατα και πολίτες 
36 Νοµοθετική πρόταση σχετικά 

µε τη θέσπιση ενός γενικού 
καθεστώτος για τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις 
το οποίο θα βασίζεται στην 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος για 
τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις, καλύπτοντας όλα τα 
είδη αποδεικτικών στοιχείων, περιλαµβάνοντας προθεσµίες για την επιβολή του νόµου 
και περιορίζοντας τους λόγους της άρνησης. 

2012 
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αρχή της αµοιβαίας 
αναγνώρισης και θα καλύπτει 
όλα τα είδη αποδεικτικών 
στοιχείων. 

37 Νοµοθετική πρόταση σχετικά 
µε την εισαγωγή κοινών 
προτύπων για τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων σε 
ποινικές υποθέσεις ώστε να 
διασφαλίζεται το παραδεκτό 
τους. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε αποδεικτικά 
στοιχεία στο πλαίσιο ποινικών υποθέσεων. 

2012 

38 Νοµοθετική πρόταση για 
ευρετήριο καταδικασθέντων 
υπηκόων τρίτων χωρών 
(ECRIS-TCN). 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην κατάρτιση µητρώου υπηκόων τρίτων χωρών οι 
οποίοι έχουν καταδικαστεί από δικαστήρια των κρατών µελών. 

2012 

39 Αναθεώρηση του κανονισµού 
(EΚ) αριθ. 1393/2007 περί 
επιδόσεως και κοινοποιήσεως 
στα κράτη µέλη δικαστικών και 
εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή 
εµπορικές υποθέσεις (επίδοση ή 
κοινοποίηση πράξεων), η οποία 
θα συνοδεύεται εν ανάγκη από 
πρόταση αναθεώρησης που θα 
περιλαµβάνει ενδεχοµένως τη 
θέσπιση κοινών ελάχιστων 
κανόνων 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Πρόταση για την εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1393/2007 περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή 
εµπορικές υποθέσεις, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αποτελεσµατικότητα των 
υπηρεσιών διαβίβασης και παραλαβής και εστιάζοντας στην πρακτική εφαρµογή της 
εκτέλεσης του αιτήµατος διαβίβασης της αίτησης για την παροχή υπηρεσίας. 

2012 

40 Νοµοθετική πρόταση για ειδικές 
διασφαλίσεις σε ποινικές 
διαδικασίες για υπόπτους ή 
κατηγορούµενους που ανήκουν 
σε ευπαθείς οµάδες 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
ποινικές διαδικασίες σε ολόκληρη την ΕΕ σε υπόπτους ή κατηγορούµενους που 
αδυνατούν να κατανοήσουν ή να παρακολουθήσουν το περιεχόµενο ή το νόηµα των 
διαδικασιών, για παράδειγµα, λόγω της ηλικίας τους, της διανοητικής ή της φυσικής 
τους κατάστασης. Η πρόταση αυτή αποτελεί µέρος του οδικού χάρτη για την ενίσχυση 
των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή κατηγορουµένων σε ποινικές διαδικασίες. 

2012 

41 Κανονισµός για τις γραµµές 
επικοινωνίας της ΕΕ για 
εξαφανισµένα παιδιά 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά µε τις γραµµές 
επικοινωνίας 116 το 2010 για εξαφανισµένα παιδιά και αποσκοπεί στη διασφάλιση της 
ενδεδειγµένης λειτουργίας των γραµµών επικοινωνίας 116 σε όλα τα κράτη µέλη. 

2012 

42 Νοµοθετική πρόταση για την 
ενίσχυση του µέλλοντος της 
Eurojust 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση της λειτουργίας της 
Eurojust και της ικανότητάς της να αντιµετωπίζει απειλές κατά των οικονοµικών 
συµφερόντων της ΕΕ. 

2013 

44 Νοµοθετική πρόταση για την 
αµοιβαία αναγνώριση των 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Συνέχεια στην πράσινη βίβλο για την ελεύθερη κυκλοφορία επίσηµων εγγράφων, 
ληξιαρχικών πράξεων, αυθεντικών πράξεων και για την απλούστευση της νοµοθεσίας. Η 

2013 
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συνεπειών ορισµένων δηµόσιων 
εγγράφων.  

πρόταση θα πρέπει να καλύπτει την αµοιβαία αναγνώριση της ισχύος ορισµένων 
εγγράφων οικογενειακής κατάστασης (π.χ. σχετικά µε τη γέννηση, την ασφάλιση, την 
υιοθεσία, το επώνυµο, το θάνατο).  

45 Νοµοθετική πρόταση για την 
απαλλαγή από τις διατυπώσεις 
για την επικύρωση εγγράφων 
µεταξύ κρατών µελών. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Συνέχεια στην πράσινη βίβλο για την ελεύθερη κυκλοφορία επίσηµων εγγράφων, 
ληξιαρχικών πράξεων, αυθεντικών πράξεων και για την απλούστευση της νοµοθεσίας. Η 
πρόταση θα πρέπει να καλύπτει την απαλλαγή από τις διατυπώσεις επικύρωσης 
εγγράφων µεταξύ κρατών µελών. 

2013 

46 Νοµοθετική πρόταση σχετικά 
µε την αµοιβαία αναγνώριση 
της απαγόρευσης άσκησης 
ορισµένων επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της αµοιβαίας αναγνώρισης της 
απαγόρευσης άσκησης ορισµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, που επιβάλλεται µε 
δικαστική απόφαση σε ποινικές διαδικασίες, προκειµένου να εκτελεστούν τα εν λόγω 
µέτρα σε άλλο κράτος µέλος εκτός εκείνου στο οποίο επιβλήθηκε. 

2013 

47 Πρόταση κανονισµού για την 
τροποποίηση του κανονισµού 
(EΚ) αριθ. 2201/2003 σχετικά 
µε τη διεθνή δικαιοδοσία και 
την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων σε γονικές διαφορές 
και διαφορές γονικής µέριµνας, 
περιλαµβανοµένης της θέσπισης 
κοινών ελάχιστων κανόνων 
όσον αφορά την αναγνώριση 
αποφάσεων γονικής µέριµνας 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Σε συνέχεια της έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
2201/2003, η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην τροποποίηση του εν λόγω νοµικού µέσου 
και στην καθιέρωση κοινών ελάχιστων προτύπων σχετικά µε την αναγνώριση των 
αποφάσεων για τη γονική µέριµνα, έτσι ώστε να καταργηθούν οι διαδικασίες exequatur 
για τις εν λόγω αποφάσεις. 

2013 

Αλιεία και Θαλάσσιες υποθέσεις 
48 Νέες πηγές ανάπτυξης από 

θάλασσες και ωκεανούς: 
Ανακοίνωση της Επιτροπής για 
τη "θαλάσσια ανάπτυξη" – ένα 
νέο όραµα για βιώσιµη 
ανάπτυξη σε παράκτιες 
περιφέρειες και θαλάσσιους 
τοµείς 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η ανακοίνωση θα βασίζεται σε µελέτη των µελλοντικών σεναρίων ανάπτυξης των 
παράκτιων περιφερειών και της θαλάσσιας οικονοµίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στα 
αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα στον τοµέα της απασχόλησης. 

2012 

49 Πρόταση κανονισµού του ΕΚ 
και του Συµβουλίου για την 
προώθηση της ανάπτυξης και 
της βιωσιµότητας µέσω της 
βελτίωσης της γνώσης για τη 
θάλασσα 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Χρηµατοδότηση αποτελεσµατικότερης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής για τη γνώση της 
θάλασσας. 

2013 

50 Ανακοίνωση της Επιτροπής για 
την ενοποίηση της θαλάσσιας 
επιτήρησης. 

Μη νοµοθετική / νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η Επιτροπή έχει κληθεί να καθορίσει τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις από τη θέσπιση 
κοινού περιβάλλοντος χρησιµοποίησης των πληροφοριών. 

2013 
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και 
 
Πρόταση νοµοθετικής δράσης 
του ΕΚ και του Συµβουλίου 
σχετικά µε την κατάρτιση 
πλαισίου για τη δηµιουργία 
κοινού περιβάλλοντος 
ανταλλαγής πληροφοριών  

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ 
51 Νοµοθετική πρόταση για την 

προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και µέσω της ποινικής 
νοµοθεσίας 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια στην ανακοίνωση για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µέσω της ποινικής νοµοθεσίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 325 παράγραφος 4 της συνθήκης. 

2013 

Έρευνα και καινοτοµία 
52 Οδηγία-πλαίσιο για τον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 
(ΕΧΕ) 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Όπως εξαγγέλθηκε στην εµβληµατική πρωτοβουλία "ένωση της καινοτοµίας", η 
Επιτροπή θα προτείνει ένα πλαίσιο Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και συνοδευτικά µέτρα 
για την άρση των εµποδίων στην κινητικότητα και τη διασυνοριακή συνεργασία. 

2012  

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
53 Ανακοίνωση για ένα ποιοτικό 

πλαίσιο για τις υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας.  

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία αυτή θα βασιστεί στο πρωτόκολλο αριθ. 26 που επισυνάπτεται στη 
συνθήκη. 

2012 

Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση 
54 Αξιολόγηση της κατάστασης 

της τελωνειακής ένωσης  
Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Σφαιρική εκτίµηση της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης για την υποστήριξη των 
µελλοντικών πρωτοβουλιών και αναγκών για τα τελωνεία. 

2012 

55 Πρόταση για την τροποποίηση 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
111/2005 του Συµβουλίου, της 
22ας ∆εκεµβρίου 2004, σχετικά 
µε τη θέσπιση κανόνων για την 
παρακολούθηση του εµπορίου 
πρόδροµων ουσιών ναρκωτικών 
µεταξύ της Κοινότητας και 
τρίτων χωρών. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Στην έκθεση της Επιτροπής (COM (2009) 709) τονιζόταν ο κίνδυνος της εκτροπής 
φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν πρόδροµες ουσίες ναρκωτικών. Το Συµβούλιο 
κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει νοµοθετικές τροποποιήσεις (συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη λειτουργία και την εφαρµογή της νοµοθετικής πράξης της ΕΕ 
της 25ης Μαΐου 2010 για τις πρόδροµες ουσίες ναρκωτικών – 3016ή σύνοδος του 
Συµβουλίου για την ανταγωνιστικότητα). 

2012 

56 Ανακοίνωση για τους 
διασυνοριακούς 
παρακρατούµενους φόρους από 
τη διανοµή µερισµάτων σε 
επενδυτές χαρτοφυλακίου και 

Μη νοµοθετική 
πρωτοβουλία 

Πρόταση πιθανών λύσεων των προβληµάτων που ανέκυψαν λόγω της είσπραξης 
παρακρατούµενων φόρων από τα κράτη µέλη διαµονής της διανέµουσας εταιρίας για 
διασυνοριακά µερίσµατα καταβληθέντα σε επενδυτές χαρτοφυλακίου. Οι 
παρακρατούµενοι φόροι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη φορολόγηση 
διασυνοριακών µερισµάτων, ενδέχεται όµως να δηµιουργήσουν τόσο νοµικά όσο και 

2012 
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οχήµατα συλλογικών 
επενδύσεων 

οικονοµικά προβλήµατα διπλής φορολογίας, προκαλώντας επιζήµιες στρεβλώσεις στην 
εσωτερική αγορά. 

Μεταφορές 
57 Νοµοθετική πρόταση για την 

αναθεώρηση του κανονισµού 
261 για τα δικαιώµατα των 
επιβατών αεροπορικών 
µεταφορών 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Η αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τα δικαιώµατα των επιβατών αεροπορικών 
µεταφορών θα αποσαφηνίσει ορισµένες διατάξεις των ισχυόντων κανόνων. 

2012 

58 Ανακοίνωση και νοµοθετική 
πρόταση για την πρόσβαση 
στην αγορά σιδηροδροµικών 
µεταφορών 

Νοµοθετική / Μη 
νοµοθετική πρωτοβουλία 

Επανεξέταση της οργάνωσης σιδηροδροµικής αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των 
εσωτερικών επιβατικών µεταφορών. 

2012 

59 Αναθεώρηση του κανονισµού 
για τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων 

Νοµοθετική πρωτοβουλία Θα προτείνεται η επέκταση των αρµοδιοτήτων του ΕΟΣ στον τοµέα της ασφάλειας. 2012 
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Πρόγραµµα εργασιών της Επιτροπής για το 2011 - Παράρτηµα III  

Κυλιόµενο πρόγραµµα απλούστευσης και πρωτοβουλίες περιορισµού του διοικητικού φόρτου  

 

 Επικε-
φαλής 

Πλήρης τίτλος ∆ιεργασίες Περιγραφή του αντικειµένου και των στόχων Προβλεπό
µενη 
έγκριση 

1 AGRI Ανακοίνωση της Επιτροπής περί επίσηµης 
αναγνώρισης του γεγονότος ότι ορισµένες 
πράξεις έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου, 
όπως: 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1412/2003 της 
Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2003, µε 
αντικείµενο την αναστολή του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 934/2003 για την προκήρυξη 
διαγωνισµού για τον καθορισµό της 
επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού 
σίτου προς ορισµένες τρίτες χώρες 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1323/2002 της 
Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2002, για 
παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
800/1999 όσον αφορά την εξαγωγή 
προϊόντων του τοµέα των σιτηρών προς τις 
τρίτες χώρες εκτός της Ουγγαρίας 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1677/2002 της 
Επιτροπής, της 20ής Σεπτεµβρίου 2002, για 
τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1151/2002 του Συµβουλίου όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά εισαγωγής βρώµης και 
κριθής καταγωγής ∆ηµοκρατίας της 
Εσθονίας 

Κατάργηση Στόχος της πρότασης είναι να κηρυχθούν άνευ αντικειµένου νοµοθετικά κείµενα της 
Επιτροπής που δεν έχουν πρακτική σηµασία ή ευρύτερο ενδιαφέρον, και να συµβάλει έτσι 
στην επίτευξη των στόχων της επικαιροποίησης και απλούστευσης του κοινοτικού 
κεκτηµένου. Η ανάκλησή τους θα διευκρινίσει το «βασικό» κεκτηµένο των πράξεων που 
ισχύουν και εφαρµόζονται εν γένει. 

Η πρωτοβουλία καλύπτει όλους τους γεωργικούς τοµείς στους οποίους υπάρχουν νοµικές 
πράξεις που έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου. 

2011 
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2 CLIMA Απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών 
αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρµογής 
του πρωτοκόλλου του Κιότο 
+ Απόφαση 2005/166/EΚ της Επιτροπής για 
θέσπιση των κανόνων εφαρµογής της 
απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ 

Αναθεώρηση Η νοµοθεσία για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές 
αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου απαιτείται να αναθεωρηθεί, ιδίως 
µε βάση την κτηθείσα πείρα από την εφαρµογή του πρωτοκόλλου του Κυότο και την έγκριση 
της δέσµης µέτρων για το κλίµα και την ενέργεια. Η πρωτοβουλία αυτή θα έχει επίσης ως 
στόχο την απλούστευση της ισχύουσας νοµοθεσίας και τον περιορισµό του περιττού 
διοικητικού φόρτου, ιδίως µε τη θέσπιση σαφέστερων και απλούστερων διαδικασιών και 
µέσων υποβολής εκθέσεων. 

2011 

3 EMPL Κοινοτική πρωτοβουλία για τις σχετικές µε την 
εργασία µυοσκελετικές διαταραχές 
(συνέχεια στη δεύτερη φάση διαβούλευσης των 
κοινωνικών εταίρων) 
Οδηγία 90/269/EΟΚ του Συµβουλίου της 29ης 
Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 
συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και 
την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων (τέταρτη 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/EΟΚ) 
Οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης 
Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
εργασία σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής 
απεικόνισης (πέµπτη ειδική οδηγία κατά την 
έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της 
οδηγίας 87/391/ΕΟΚ) 

Αναδιατύπωση Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συµπεριληφθούν σε ενιαία νοµοθετική πράξη οι διατάξεις 
για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων από τους κινδύνους 
µυοσκελετικών διαταραχών στην εργασία. Οι διατάξεις αυτές βρίσκονται επί του παρόντος 
διάσπαρτες στην οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 90/270/EΟΚ του 
Συµβουλίου. 

2011 

4 EMPL Οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης 
Οκτωβρίου 2001, για τη συµπλήρωση του 
καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον 
αφορά το ρόλο των εργαζοµένων 

Αναθεώρηση Αποσκοπεί στην απλούστευση των ρυθµίσεων για τη συµµετοχή εργαζοµένων στην SE 
(Societas Europea) καιν την αντιµετώπιση των προβληµάτων που διαπιστώνονταν στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής COM 2008(591) (οι επιπτώσεις από τη συµµετοχή των 
εργαζοµένων όταν προκύπτουν αλλαγές στην SE µετά την καταχώριση, η συµµετοχή σε 
επίπεδο οµάδας, το πεδίο εφαρµογής της αρχής «πριν και µετά» και η πολυπλοκότητα της 
διαδικασίας) καθώς και στην επικείµενη έκθεση για τον κανονισµό SE (η πολυπλοκότητα της 
διαδικασίας όσον αφορά τη συµµετοχή των εργαζοµένων). Σε ό,τι αφορά το πεδίο 
εφαρµογής, υπό την προϋπόθεση της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων σύµφωνα µε το 
άρθρο 154 ΣΛΕΕ, η αναθεώρηση θα µπορούσε να αφορά τα άρθρα 2, 3, 5, 11 και 12. 

2012 
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5 EMPL Οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003 για τη συµπλήρωση του 
καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισµού 
όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων 

Αναθεώρηση Στόχος είναι να εξεταστεί η ενδεχόµενη απλούστευση των διατάξεων σχετικά µε τη 
συµµετοχή των εργαζοµένων, από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η έκθεση της πλήρους 
αξιολόγησης σχετικά µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1435/2003 (καταστατικό ευρωπαϊκού 
συνεταιρισµού). Οι επιλογές µπορούν να αναπτυχθούν µόνο από άποψη ενεργειών που θα 
προταθούν αφού αναλυθούν από την Επιτροπή τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και 
αποφασιστεί η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί όσον αφορά την ενδεχόµενη αναθεώρηση 
του κανονισµού. Η προτεινόµενη δράση θα πρέπει να συντονιστεί µε τυχόν εξελίξεις στην 
αναθεώρηση του κανονισµού για την ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (ECS) καθώς και µε 
την οδηγία 2001/86/ΕΚ για την ευρωπαϊκή εταιρία (SE). 

2012 

6 ENER Οδηγία 96/29/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον 
καθορισµό των βασικών κανόνων ασφάλειας 
για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων 
και του πληθυσµού από τους κινδύνους που 
προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες 

Αναδιατύπωση Με την πρωτοβουλία αυτή θα διευρυνθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά µε την έκθεση 
για ιατρικούς λόγους, την έκθεση των εξωτερικών εργαζοµένων, την ενηµέρωση του κοινού 
και τις κλειστές πηγές υψηλής ραδιενέργειας, µε την συγκέντρωση πέντε οδηγιών σε µία. Οι 
κύριοι στόχοι είναι οι εξής: 
1. η επικαιροποίηση της νοµοθεσίας της Ευρατόµ για την προστασία από την ακτινοβολία, 
έτσι ώστε να προσαρµοστεί στα πλέον πρόσφατα επιστηµονικά δεδοµένα και στην 
επιχειρησιακή πείρα· 
2. η απλούστευση και αποσαφήνιση των απαιτήσεων για την προστασία από την ακτινοβολία 
(καθιέρωση ενός συνεκτικού συστήµατος για την προστασία των εργαζοµένων, των 
εξωτερικών εργαζοµένων, των ·ασθενών και του κοινού· εισαγωγή µιας συνεκτικής δέσµης 
ορισµών· διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εξωτερικών εργαζοµένων· 
διευκόλυνση της αµοιβαίας αναγνώρισης της διασυνοριακής πραγµατογνωµοσύνης σχετικά 
µε την ακτινοπροστασία·  
3. η εναρµόνιση των σχετικών απαιτήσεων µε τα ∆ιεθνή Βασικά Πρότυπα Ασφαλείας, στο 
βαθµό που είναι εφικτή. 

2011 

7 ENER 2003/796: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε 
τη σύσταση ευρωπαϊκής οµάδας ρυθµιστικών 
αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το 
φυσικό αέριο 

Κατάργηση Μετά τη σύσταση του Οργανισµού Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας, κατέστη 
άνευ αντικειµένου η ευρωπαϊκή οµάδα ρυθµιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το 
φυσικό αέριο. Συνεπώς, η απόφαση 2003/796 της Επιτροπής θα καταργηθεί. 

2011 

8 ENTR Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ σχετικά µε 
τις εκποµπές αερίων και σωµατιδιακών ρύπων 
προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής 
καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά 
µηχανήµατα 

Αναθεώρηση Στόχος της αναθεώρησης είναι ο καθορισµός και η πρόβλεψη νέων ορίων εκποµπών για 
όλους τους τύπους κινητήρων που καλύπτονται και να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής 
προκειµένου να συµπεριλάβει νέες κατηγορίες κινητήρων. Άλλος στόχος είναι η 
απλούστευση των διαδικασιών δοκιµής βάσει διεθνών προτύπων και η µείωση του κόστους 
για τους συνδεόµενους παραγωγούς. 

2011 
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9 ENTR Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης 
Μαρτίου 1999, σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό 
και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό 
και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας 
των εξοπλισµών αυτών 

Αναθεώρηση Οι στόχοι είναι 
- η αντικατάσταση πολλών µη πρακτικών και αναποτελεσµατικών διοικητικών διατάξεων 
που δεν επιτρέπουν την ανάκτηση από κατασκευαστές ή εισαγωγείς πολλών ειδών 
ραδιοεξοπλισµού που διατίθεται µαζικά στην αγορά µε πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα· και 
- η δηµιουργία περιβάλλοντος που θα ευνοεί περισσότερο τις καινοτόµες τεχνολογίες και θα 
περιορίζει τους κινδύνους σε περιπτώσεις εµφάνισης φαινοµένων παρεµβολής που δεν είναι 
ακόµα γνωστά, και ειδικότερα εφόσον δεν υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα. 

2011 
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10 ENTR Ευθυγράµµιση δέκα οδηγιών µε το νέο 
νοµοθετικό πλαίσιο (απόφαση 768/2008) 
• Οδηγία 2006/95/ΕΚ περί προσεγγίσεως των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών των 
αναφεροµένων στο ηλεκτρολογικό υλικό 
που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός 
ορισµένων ορίων τάσεως· 

• Οδηγία 2009/105/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών όσον αφορά τα απλά 
δοχεία πίεσης· 

• Οδηγία 2009/23/ΕΚ σχετικά µε τα όργανα 
ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας·  

• Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την 
εναρµόνιση των διατάξεων περί της 
εµπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών 
υλών εµπορικής χρήσης·  

• Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών για τις συσκευές και τα 
συστήµατα προστασίας που προορίζονται 
για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες· 

• Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης 
Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε 
τους ανελκυστήρες 

• Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση· 

• Οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα 
όργανα µετρήσεων· 

• Οδηγία 2004/108/ΕΚ του Συµβουλίου για 
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών σχετικά µε την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και για 
την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ 

• Οδηγία 2007/23/ΕΚ σχετικά µε τη διάθεση 
στην αγορά ειδών πυροτεχνίας 

Αναδιατύπωση Ανακοίνωση και πρόταση για την ευθυγράµµιση 10 υφιστάµενων οδηγιών µε τη δέσµη 
µέτρων για τα προϊόντα και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο γενικός στόχος συνίσταται στη 
διασφάλιση ότι τα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ θα είναι ασφαλή και θα πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή 
αποσκοπεί στην απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος για τα προϊόντα, καθιστώντας 
το πολύ πιο συνεκτικό και φιλικό προς τον χρήστη για τους οικονοµικούς φορείς και τις 
εθνικές αρχές. 
Ειδικοί στόχοι: 
• µείωση του αριθµού των προϊόντων που δεν πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις, ιδίως των 
µη ασφαλών προϊόντων 
• διασφάλιση ίσης µεταχείρισης των µη συµµορφούµενων προϊόντων σε ολόκληρη την αγορά 
της ΕΕ και ίση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής 
των ρυθµίσεων 
• διασφάλιση της αξιοπιστίας και υψηλής ποιότητας των δραστηριοτήτων εκτίµησης της 
συµµόρφωσης που ασκούνται από κοινοποιηµένους οργανισµούς. ∆ιασφάλιση µεγαλύτερης 
συνεκτικότητας όσον αφορά την ορολογία και τις διαδικαστικές απαιτήσεις σε όλες τις 
οδηγίες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ερµηνεία και εφαρµογή τους. 

2011 
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11 ENTR Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τα λιπάσµατα 
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 2003/2003 

Αναθεώρηση Οι κύριοι στόχοι πολιτικής είναι οι εξής: 
– η κάλυψη ευρέος φάσµατος προϊόντων τα οποία επί του παρόντος υπόκεινται µόνο στην 
εθνική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων των οργανικών λιπασµάτων, των 
οργανοµεταλλικών λιπασµάτων, των καλλιεργητικών µέσων και των βελτιωτικών εδάφους 
– η µείωση του διοικητικού φόρτου για τις αρχές (κράτη µέλη και Επιτροπή) και τη 
βιοµηχανία στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρµογής της ισχύουσας εναρµονισµένης 
νοµοθεσίας 
– η απλούστευση των κανόνων και η επιτάχυνση των διαδικασιών έτσι ώστε να προβλεφθούν 
νέοι θρεπτικοί συνδυασµοί /µορφές παράδοσης διαφορετικής προέλευσης έτσι ώστε να 
µπορούν να εισέλθουν στην αγορά ταχύτερα και σύµφωνα µε τις γεωργικές ανάγκες σε 
διάφορες περιοχές της ΕΕ 
– η εξασφάλιση της ασφάλειας των λιπασµάτων που διατίθενται στην αγορά, σε ό,τι αφορά 
την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον (ιδίως περιεκτικότητα σε φυσικές προσµείξεις, 
ρυπογόνες ουσίες και παθογενείς οργανισµούς). 
– η διασφάλιση ότι οι γεωργοί θα µπορούν να βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα από 
γεωπονικής πλευράς του αγορασθέντος προϊόντος. 

2012 

12 ENTR Οδηγία 89/686/ΕΚ σχετικά µε τα µέσα 
ατοµικής προστασίας 

Αναθεώρηση Αναθεώρηση και ευθυγράµµιση του νέου νοµοθετικού πλαισίου για την εµπορία προϊόντων. 
Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή 
της από κατασκευαστές, αρχές εποπτείας της αγοράς, καθώς και κοινοποιηµένους 
οργανισµούς. 
Απλούστευση των απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας του παραρτήµατος II για τη διάθεση 
προϊόντων στην αγορά. Απλούστευση/αποσαφήνιση των διαδικασιών εκτίµησης της 
συµµόρφωσης, ιδίως µε την εναρµόνιση των απαιτήσεων όσον αφορά τις βεβαιώσεις 
εξέτασης τύπου ΕΚ. 

2012 

13 ENTR Οδηγία 2000/9/ΕΚ σχετικά µε τις 
εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα για τη 
µεταφορά προσώπων 

Αναθεώρηση Αναθεώρηση και ευθυγράµµιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την εµπορία προϊόντων. 
Απλούστευση του κειµένου της οδηγίας, µε αποσαφήνιση των βασικών εννοιών και ορισµών, 
καθώς και του πεδίου εφαρµογής έτσι ώστε να καταστεί το κείµενο συνεκτικότερο, και 
διευκόλυνση της εφαρµογής του από κατασκευαστές, εθνικές αρχές και όλους τους 
ενδιαφερόµενους φορείς. 

2012 

14 ENV Νοµοθετική πρόταση για την 
συνεκτικότητα/απλούστευση του κεκτηµένου 
για τα απόβλητα 

Αναθεώρηση Στόχος θα είναι η διενέργεια πλήρους ελέγχου των οδηγιών ΕΕ για την ανακύκλωση. Θα 
ευθυγραµµιστεί η νοµοθεσία σχετικά µε συγκεκριµένες κατηγορίες αποβλήτων 
(περιλαµβανοµένων των οδηγιών για τα οχήµατα, τις µπαταρίες και τις συσκευασίες στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους) µε την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. 

2012 

15 ENV Οδηγία 2004/107 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς 
υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα· 

Αναδιατύπωση Προγραµµατίζεται να περιληφθεί η οδηγία αυτή στη γενική αναθεώρηση της οδηγίας 
2008/50/EΚ κατά το 2013, µε στόχο να συγκεντρωθούν οι εν λόγω δύο οδηγίες. Με τη 
συγκέντρωση αυτή θα διασφαλιστεί ότι θα περιλαµβάνονται σε ένα νοµοθετικό µέσο όλοι οι 
στόχοι για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. 

2013 
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16 ENV Οδηγία 1999/32/ΕΚ για την περιεκτικότητα 
ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο 

Αναδιατύπωση Η κωδικοποίηση θα πραγµατοποιηθεί µετά την έγκριση µε συν-νοµοθέτηση της 
αναθεώρησης της οδηγίας .  

2013  

17 ESTAT Κανονισµός 1221/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
τους τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς 
λογαριασµούς του ∆ηµοσίου 

Αναδιατύπωση Ο κανονισµός 1221/2002 προβλέπει τη µεταφορά λογαριασµών του ∆ηµοσίου εκτός 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα (STPFS (βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµοσίων οικονοµικών) / 
πίνακας 25). Εντούτοις, µε την έκδοση του κανονισµού 1161/2005 (QSA / πίνακας 801Q), 
όµοια δέσµη δεδοµένων έχει αρχίσει να συλλέγεται για όλους τους θεσµικούς τοµείς, 
συµπεριλαµβανοµένης της κυβέρνησης. Για τη µείωση του φόρτου στα κράτη µέλη, η 
Επιτροπή σχεδιάζει να συγκεντρώσει τους δύο πίνακες και να συλλέγονται δεδοµένα STPFS 
µέσω του ερωτηµατολογίου QSA (τριµηνιαίοι λογαριασµοί ανά τοµέα). 

2014 

18 HOME Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του 
κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς 
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν) 

Κωδικοποίηση Στόχος είναι η κωδικοποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν κατόπιν τροποποιήσεων τεχνικής 
φύσεως. 

2011 

19 HOME Κώδικας της ΕΕ για τη µετανάστευση. Ενοποίηση Κωδικοποίηση όλων των νοµοθετικών πράξεων στον τοµέα της µετανάστευσης, αρχής 
γενοµένης από 5 υφιστάµενες οδηγίες για τη νόµιµη µετανάστευση, όπως προβλέπεται στο 
πρόγραµµα της Στοκχόλµης. Η ενέργεια αυτή θα βελτιώσει τη συνεκτικότητα µεταξύ των 
µέσων και θα επιτρέψει τον εντοπισµό τυχόν κενών. Θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα 
των προσεχών εκθέσεων εφαρµογής των επί µέρους οδηγιών. Η συγκέντρωση όλων των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο της νόµιµης µετανάστευσης στην ΕΕ σε ένα 
κείµενο θα οδηγήσει επίσης σε µεγαλύτερη διαφάνεια. 

2013 

20 INFSO Οδηγία 1999/93 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 
υπογραφές 

Αναθεώρηση Με το σχέδιο πρόγραµµα δράσης 2008 για την ηλεκτρονική υπογραφή / ηλ-ταυτοποίηση 
αναζητείται λύση σε κλίµακα ΕΕ για τη διασυνοριακή χρήση επιγραµµικών δηµόσιων 
υπηρεσιών. Η έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο αναµένεται κατά το 2010. Η Επιτροπή θα 
αξιολογήσει κατά πόσον είναι αναγκαίες περαιτέρω οριζόντιες ή/και τοµεακές πρωτοβουλίες. 

2011  

21 JUST Οδηγία 90/314/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά 
µε τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες 
διακοπές και περιηγήσεις 

Αναθεώρηση Η αναθεώρηση αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών που ταξιδεύουν 
για αναψυχή και στην ασφάλεια δικαίου για επιχειρήσεις. Λόγω της ελάχιστης εναρµόνισης 
της οδηγίας, ο νοµικός κατακερµατισµός στα κράτη µέλη είναι σηµαντικός και συνεπάγεται 
έξοδα συµµόρφωσης για τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να ασκήσουν εµπορικές 
διασυνοριακές δραστηριότητες και µπορούν επίσης να προκαλέσουν ζηµίες για τους 
καταναλωτές που επιχειρούν να ασκήσουν τα νόµιµα δικαιώµατά τους σε διασυνοριακό 
πλαίσιο. 

2011 
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22 JUST Απόφαση 2004/757/JHA για τη θέσπιση 
ελάχιστων διατάξεων σχετικά µε τα στοιχεία 
της αντικειµενικής υπόστασης των εγκληµάτων 
και τις ποινές που ισχύουν στον τοµέα της 
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών 

Αναθεώρηση Με την απόφαση καλείται η Επιτροπή να υποβάλει, µέχρι τις 12 Μαΐου 2009, έκθεση προς το 
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση των ληφθέντων από τα κράτη µέλη 
µέτρων µε σκοπό τη συµµόρφωση προς την απόφαση. Με την ευκαιρία αυτή, µπορούν επίσης 
να εκτιµηθούν οι δυνατότητες απλούστευσης. 

2012 

23 JUST Οδηγία 93/109/EΚ σχετικά µε τις εκλογές του 
ΕΚ, για τη µείωση του διοικητικού φόρτου που 
επιβαρύνει τους πολίτες κα τις εθνικές 
διοικήσεις 

Τροποποίηση Η πρόταση αποσκοπεί στον περιορισµό του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις 
εθνικές διοικήσεις κατά τις εκλογικές διαδικασίες, καθώς και στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας του υφιστάµενου µηχανισµού επιβολής της απαγόρευσης άσκησης του 
εκλογικού δικαιώµατος σε δύο κράτη µέλη στις ίδιες ευρωπαϊκές εκλογές. 

2012 

24 MARE Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 σχετικά µε 
την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του 
σκάφους («αφαίρεση των πτερυγίων του 
καρχαρία») 

Τροποποίηση Οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 
- βελτίωση της εφαρµογής της απαγόρευσης της αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία· 
- διευκόλυνση του σχετικού ελέγχου· 
- προώθηση της συλλογής των δεδοµένων· 
- διασφάλιση της συνεκτικότητας της κοινοτικής νοµοθεσίας µε διεθνείς κανόνες. 
Ο έλεγχος θα απλουστευθεί σε µεγάλο βαθµό στο πλαίσιο ορισµένων επιλογών που 
σχεδιάζονται, δεδοµένου ότι η αφαίρεση πτερυγίων θα καταστεί αδύνατη, ενώ θα 
απαγορευθεί η χρήση του λόγου βάρους η οποία ουσιαστικά ποικίλλει ανάλογα το είδος, την 
περιοχή αλιείας και την τεχνική κοπής. Ο διοικητικός φόρτος είτε θα παραµείνει αµετάβλητος 
είτε θα µειωθεί. 

2011 

25 MARE Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 για τη 
διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον 
αφορά ορισµένες αλιευτικές ζώνες και πόρους 
της Κοινότητας 

Τροποποίηση Η πρόταση θα τροποποιεί το σύστηµα διαχείρισης των προσπαθειών που εφαρµόζεται στα 
δυτικά ύδατα, µε σκοπό την απλούστευση, την αποτελεσµατικότερη διαχείριση που θα 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, και τον προσανατολισµό της διαχείρισης της προσπάθειας 
προς την εκµετάλλευση των σχετικών πόρων µε τη µέγιστη βιώσιµη παραγωγή. Η επίτευξη 
του στόχου µέχρι το 2015 εγκρίθηκε από τα κράτη µέλη κατά την παγκόσµια σύνοδο των ΗΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη του 2002. 

 2011 

26 MARKT Τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συµβουλίου 
της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζοµένη στο άρθρο 
54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης 
περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών 
ορισµένων µορφών 
Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόµενη στο άρθρο 
54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης 
για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς 

Αναδιατύπωση Αναθεώρηση των λογιστικών οδηγιών: Μια φιλόδοξη πρόταση για την επίτευξη σηµαντικής 
µείωσης του φόρτου, απλούστευσης του κανονιστικού περιβάλλοντος και εναρµόνισης των 
υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, µε έµφαση στις ΜΜΕ. Οδηγεί σε µια 
τελείως διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις λογιστικές απαιτήσεις για τις ΜΜΕ 
προτάσσοντας σκέψου έξυπνα πρώτα'. 

2011 
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27 MARKT Οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 
Σεπτεµβρίου 2009 , περί συντονισµού των 
εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ 
µέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του 
άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για 
την προστασία των συµφερόντων των εταίρων 
και των τρίτων, µε σκοπό να καταστούν οι 
εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες 
Ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 σχετικά µε τη 
δηµοσιότητα των υποκαταστηµάτων που έχουν 
συσταθεί σε ένα κράτος µέλος από ορισµένες 
µορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο 
άλλου κράτους 

Τροποποίηση Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η θέσπιση συµπληρωµατικών νοµικών απαιτήσεων σχετικά 
µε τη συνεργασία µεταξύ µητρώων επιχειρήσεων, όχι µόνο από άποψη πεδίου εφαρµογής, 
αλλά και µε τις µεθόδους/διαύλους που πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Ενδεχοµένως υπάρχουν 
τρόποι που συµβάλλουν στη βελτίωση του δικτύου µητρώων επιχειρήσεων µέσω της χρήσης 
του προγράµµατος ISA. Οι τροποποιήσεις των δύο οδηγιών θα εισαγάγουν νέα στοιχεία τα 
οποία θα κάνουν τελικά τη «ζωή εύκολη» για τις επιχειρήσεις. 

2011 

28 MARKT Οδηγία για τις υποχρεώσεις διαφάνειας των 
εισηγµένων εταιρειών 

Αναθεώρηση Ο εκσυγχρονισµός της οδηγίας προκειµένου να αυξηθεί η έλξη που ασκούν οι "οργανωµένες 
αγορές" για µικρότερης κλίµακας εισηγµένες εταιρείες που αναζητούν κεφάλαια· να αυξηθεί 
η νοµική διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα του υφιστάµενου καθεστώτος διαφάνειας για 
την κοινοποίηση των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σχετικά µε εκδότες κινητών αξιών . 
Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται µε τις συζητήσεις που διεξάγονται επί του παρόντος στο 
Συµβούλιο και το ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας περί ενηµερωτικών δελτίων (2003/71) 
και τη δέσµη νοµοθετικών µέτρων για την χρηµατοοικονοµική εποπτεία. 

2011 

29 MARKT Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης 
Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την 
εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν 
υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών 
παροχών (IORP) 

Αναθεώρηση ∆ιατήρηση ισότιµων όρων ανταγωνισµού µε την Solvency II και προώθηση περισσοτέρων 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων στον εν λόγω τοµέα και συνεπώς συµβολή στην 
αντιµετώπιση των προκλήσεων της δηµογραφικής ρύπανσης και του δηµόσιου χρέους. 
∆εδοµένου ότι ορισµένες από τις σχεδιαζόµενες επιλογές - η "αναθεώρηση" ως πολιτική 
επιλογή – οδηγούν σε µεγαλύτερη εναρµόνιση στην ΕΕ, θα απλουστεύσουν τις διαδικασίες 
και θα µειώσει το διοικητικό φόρτο για εργοδότες που θα επιθυµούσαν να χρηµατοδοτήσουν 
συνταξιοδοτικά ταµεία σε άλλο κράτος µέλος .  
∆εν αναµένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσκολίες για τη µεταφορά της αναθεωρηµένης 
οδηγίας IORP σε ορισµένα κράτη µέλη. 

2011 
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30 MARKT Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης 
∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε την ασφαλιστική 
διαµεσολάβηση (IMD) 

Αναθεώρηση Στόχος της αναθεώρησης είναι η βελτίωση της εναρµόνισης και της ασφάλειας δικαίου· η 
διευκόλυνση της διασυνοριακής παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης και να 
περιοριστούν τα υφιστάµενα προβλήµατα στο πλαίσιο της εφαρµογής του υφιστάµενου IMD 
σε εθνική κλίµακα. 
Η πρωτοβουλία θα βελτιώσει / αποσαφηνίσει τον περίπλοκο ρυθµιστικό λαβύρινθο έτσι ώστε 
να δηµιουργηθεί µια συνεκτικότερη και σαφέστερη εφαρµογή των επιχειρηµατικών κανόνων 
όσον αφορά την ασφάλιση. Τούτο θα µειώσει τις διοικητικές δαπάνες για ορισµένους φορείς 
(ιδίως εκείνους που δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές και τοµείς). Εντούτοις, θα 
οδηγήσει επίσης σε νέα διοικητικά βάρη για τους διαύλους διανοµής οι οποίοι δεν αποτελούν 
επί του παρόντος αντικείµενο ρυθµίσεων (π.χ. ασφαλιστικές επιχειρήσεις και υπάλληλοί 
τους), και σε πιθανά αυξηµένα βάρη για άλλους διανοµείς για τους οποίους προβλέπονται 
ρυθµίσεις, στους οποίους όµως θα εφαρµοστούν νέες απαιτήσεις (π.χ. ασφαλιστικούς 
διαµεσολαβητές που υπόκεινται σε νέους κανόνες τύπου MiFID για τις πωλήσεις ασφαλειών 
PRIP).  

2011 

31 MARKT Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του 
Συµβουλίου για το κοινοτικό σήµα 
(κωδικοποιηµένη έκδοση) και αναθεώρηση της 
οδηγίας για τα εµπορικά σήµατα 

Αναθεώρηση Στόχος είναι η αναβάθµιση, ο εξορθολογισµός και ο εκσυγχρονισµός του κανονισµού και της 
οδηγίας ΕΕ, εφόσον παραστεί ανάγκη, αλλά και η καθιέρωση αυξηµένης συνεργασίας µεταξύ 
OHIM και εθνικά γραφεία σηµάτων, µε σκοπό να καταστεί το σύστηµα εµπορικών σηµάτων 
στην Ευρώπη, στο σύνολό του, αποτελεσµατικότερο, επαρκές και συνεκτικό. 

2011 

32 MARKT Κανονισµός 2157/2001 περί του καταστατικού 
της ευρωπαϊκής εταιρίας 

Αναθεώρηση Ενδεχόµενη απλούστευση των κανόνων για τη δηµιουργία ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) και για 
τη µεταφορά της έδρας της. 

2012 

33 MOVE Κανονισµός (EΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε τη 
συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών 
µεταφορών 

Αναδιατύπωση Με την αναδιατύπωση αυτή θα επικαιροποιηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση της 
ασφάλειας και της λειτουργικότητας του ψηφιακού ταχογράφου που χρησιµοποιείται από 
επαγγελµατίες οδηγούς. Θα µειώσει το διοικητικό φόρτο στις επιχειρήσεις, ενώ θα 
καταστήσει τους ελέγχους περισσότερο αξιόπιστους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής 
ανταγωνισµός µεταξύ οδικών µεταφορέων. 

2011 

34 MOVE Κανονισµός της Επιτροπής σχετικά µε τις 
άδειες πιλότων 

Νέα Με τον κανονισµό (EΚ) 216/2008 ανατίθεται στην Επιτροπή να εγκρίνει τεχνικές απαιτήσεις 
και διοικητικές διαδικασίες στον τοµέα της χορήγησης άδειας πιλότου. Στόχος είναι να 
προβλεφθεί µια δέσµη δεσµευτικών και οµοιογενών απαιτήσεων και προνοµίων που 
συνδέονται µε τη χορήγηση άδειας, έτσι ώστε να προβλεφθεί η αµοιβαία αναγνώριση των 
αδειών πιλότων σε ολόκληρη την ΕΕ. 

2011 

35 MOVE Οδηγία 2003/42 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
αναφορά περιστατικών στην πολιτική 
αεροπορία 

Αναδιατύπωση Η οδηγία αποσκοπεί στην αποφυγή αεροπορικών ατυχηµάτων µέσω της συλλογής και 
ανάλυσης πληροφοριών για περιστατικά στην πολιτική αεροπορία («προαγγέλων 
ατυχηµάτων»). Στόχος της αναθεώρησης θα είναι η αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση 
δεδοµένων περιστατικών σε κλίµακα ΕΕ, ιδίως µε την αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση των 
δεδοµένων περιστατικών σε κεντρική βάση δεδοµένων, βελτιώνοντας και απλουστεύοντας τη 
ροή ποιοτικών δεδοµένων µεταξύ των αρχών πολιτικής αεροπορίας µε σκοπό την πρόληψη 
ατυχηµάτων. 

2011 
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36 Γ∆ 
OLAF 

Κανονισµός αριθ. 515/97 περί της αµοιβαίας 
συνδροµής µεταξύ των διοικητικών αρχών των 
κρατών µελών και της συνεργασίας των αρχών 
αυτών µε την Επιτροπή µε σκοπό τη 
διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των 
τελωνειακών και γεωργικών ρυθµίσεων, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 766/2008 και 
την απόφαση 2009/917/JHA σχετικά µε τη 
χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό 
τοµέα 

Αναδιατύπωση Ο κανονισµός 766/2008 και η απόφαση 2009/917/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 
2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς αφορούν εν µέρει τα ίδια 
ζητήµατα. Στόχος είναι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΣΛΕΕ (άρθρα 33 και 325), να 
αντικατασταθούν από ένα ενιαίο νοµοθετικό µέσο. Αντίκτυπος: ιδίως, βελτίωση των 
δυνατοτήτων προσφυγής στο δίκαιο. 

2011 

37 SANCO Κανονισµός για την αναθεώρηση της οδηγίας 
2009/39/EΚ για τα τρόφιµα που προορίζονται 
για ειδική διατροφή (διαιτητικά τρόφιµα) 

Αναθεώρηση Βασικός στόχος της αναθεώρησης είναι η απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος για 
τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή (διαιτητικά τρόφιµα) χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο τα υφιστάµενα επίπεδα ασφάλειας των τροφίµων και ενηµέρωσης των καταναλωτών.
Ειδικότερα, να παρασχεθούν στις επιχειρήσεις τροφίµων και στα κράτη µέλη σαφέστεροι και 
απλούστεροι κανόνες όσον αφορά τη διαδικασία κοινοποίησης για διαιτητικά τρόφιµα. 
Η αντικατάσταση της οδηγίας από κανονισµό θα περιορίσει τον κίνδυνο να υπάρξουν 
διαφορές ως προς την εφαρµογή από τα κράτη µέλη. 

2011 

38 SANCO Κανονισµός για την αναθεώρηση της 
νοµοθεσίας (12 οδηγίες) για την εµπορία 
σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού 
υλικού για την ενίσχυση της καινοτοµίας όσον 
αφορά τους σπόρους προς σπορά 

Αναθεώρηση Βασικός στόχος είναι να αντικατασταθούν 12 οδηγίες για τους σπόρους και το φυτικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό (S&PM) και να εκσυγχρονιστεί και απλουστευθεί η νοµοθεσία στο 
πλαίσιο της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων. Η διασφάλιση του ορισµού και της 
διαθεσιµότητας υγειών και ποιοτικών S&PM, που ικανοποιούν τις προσδοκίες των χρηστών 
εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό στόχο της νοµοθεσίας. Παράλληλα η πρωτοβουλία 
επιδιώκει τη µείωση του συνολικών διοικητικών επιβαρύνσεων και την πρόβλεψη 
ελαστικότητας στο κανονιστικό πλαίσιο, λαµβάνοντας υπόψη την παγκοσµιοποίηση, την 
εξειδίκευση και ανάπτυξη νέων χρήσεων για τα γεωργικά προϊόντα, σε συνδυασµό µε τις 
µεταβολές ως προς τις προσδοκίες της κοινωνίας όσον αφορά την αλληλεπίδραση της 
γεωργίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην 
προώθηση της καινοτοµίας στον εν λόγω τοµέα και στο να συµβάλλει ώστε να σταµατήσουν 
οι απώλειες σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα, καθώς και στην επίτευξη εναρµονισµένης 
εφαρµογής της νοµοθεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ και στη βελτίωση της οικονοµικής 
ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των S&PM στην ΕΕ.  

2011 
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39 SANCO ∆έσµη "υγιεινή" (απόφαση 2007/205 σχετικά 
µε σύνθετα προϊόντα και την επιθεώρηση 
κρεάτων) 

Αναθεώρηση Σύνθετα προϊόντα: ο πρώτος στόχος είναι η τροποποίηση των µεταβατικών µέτρων για την 
εισαγωγή σύνθετων προϊόντων (απόφαση 2007/275 της Επιτροπής) όπως εξαγγέλθηκε από 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της SCOFCAH (µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 
υγεία των ζώων) όταν παρατάθηκε η ισχύς των µεταβατικών µέτρων. Με την πρόταση 
ευθυγραµµίζονται οι υφιστάµενοι κανόνες για την υγεία των ζώων σχετικά µε την εισαγωγή 
σύνθετων προϊόντων µε τους κανόνες για τη δηµόσια υγεία, ενώ αίρεται ο αθέµιτος 
ανταγωνισµός µεταξύ τρίτων χωρών και κρατών µελών. Με την πρόταση προστίθεται η 
πιστοποίηση της δηµόσιας υγείας, θα καθιερώνει όµως ένα πιστοποιητικό για τη δηµόσια 
υγεία και την υγεία των ζώων και για όλα τα είδη τροφίµων ζωικής προέλευσης 
(απλούστευση του διοικητικού φόρτου). Σε δεύτερη φάση, αναµένεται να επανεξεταστούν οι 
διατάξεις του κανονισµού 853/2004 έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι βασιζόµενες στον 
κίνδυνο απαιτήσεις για τα σύνθετα προϊόντα.  
Επιθεώρηση κρεάτων : στόχος είναι η επανεξέταση της επιθεώρησης κρεάτων προκειµένου 
να προσαρµοστεί στις τάσεις που επικρατούν σε επιδηµιολογικές καταστάσεις όσον αφορά 
ορισµένες ζωονόσους. Θα πρέπει να καλύπτονται αποτελεσµατικότερα νεοεµφανιζόµενοι 
κίνδυνοι, ενώ λιγότερη προσοχή ενδέχεται να απαιτήσουν περιορισµένοι κίνδυνοι, έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί µια περισσότερο βασισµένη στους κινδύνους προσέγγιση. Η πρωτοβουλία 
θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαβουλεύσεων µε βασικούς εµπορικούς εταίρους σε τρίτες 
χώρες, προκειµένου να διευκολυνθούν οι εξαγωγές.  

2011 

40 SANCO Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και για την 
κατάργηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 
93/42/ΕΟΚ και πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που 
χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro και για 
την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ  

Αναδιατύπωση.- 
Αναθεώρηση 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Στόχος είναι η απλούστευση και η ενίσχυση των κανόνων για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υγειονοµικής προστασίας ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η 
οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και η ανταγωνιστικότητα και το καινοτόµο 
δυναµικό του τοµέα. Η αξιολόγηση του ισχύοντος καθεστώτος καταδεικνύει ότι υπάρχουν 
νοµικά κενά όσον αφορά προϊόντα που δεν εµπίπτουν σε οποιαδήποτε ειδική κοινοτική 
νοµοθεσία και ότι είναι αναγκαίο να αντιµετωπιστούν ορισµένες αδυναµίες του συστήµατος.  
Όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για διάγνωση in vitro: Στόχος είναι η 
απλούστευση και η ενίσχυση των κανόνων για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υγειονοµικής 
προστασίας, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
καθώς και η ανταγωνιστικότητα και το καινοτόµο δυναµικό του τοµέα. Η αξιολόγηση του 
ισχύοντος καθεστώτος καταδεικνύει ότι υπάρχουν ορισµένα θέµατα που απαιτούν 
αποσαφήνιση, ορισµένα στοιχεία πρέπει να εισαχθούν στη νοµοθεσία και ότι θα πρέπει να 
διασφαλιστεί κάποιος βαθµός σύγκλισης µε τις ρυθµίσεις των βασικών εµπορικών εταίρων 
µας. 

2012 
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41 SANCO Οδηγία για κλινικές δοκιµές µε σκοπό την 
ενίσχυση της κλινικής έρευνας και καινοτοµίας 
στον φαρµακευτικό τοµέα 

Αναθεώρηση Στόχος είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για τις κλινικές δοκιµές, έτσι ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν σε διάφορες αξιολογήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή κατά τα προηγούµενα έτη. Σκοπός είναι η βελτίωση 
των γνώσεων και η καινοτοµία στην κλινική έρευνα. Στην πρόταση θα ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι οι περισσότερες από τις µεγαλύτερες κλινικές δοκιµές πραγµατοποιούνται σε 
πανευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιθανά ζητήµατα που θα αντιµετωπιστούν είναι ο περιορισµός των 
διοικητικών καθυστερήσεων πριν από την έναρξη των κλινικών δοκιµών, η αποφυγή λήψης 
διαφορετικών αποφάσεων στην EΕ και ο εξορθολογισµός των διαδικασιών υποβολής 
εκθέσεων. 

2012 

42 SANCO Νέα πρόταση για τη θέσπιση νοµοθεσίας περί 
υγείας των ζώων (πρώτο στοιχείο σε δέσµη 
τριών) – (κανονισµός) 

Νέα Η πρόταση θα βασίζεται στην κτηθείσα πείρα από την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας 
και την εκτεταµένη αξιολόγηση της σχετικής µε την υγεία των ζώων εφαρµοζόµενης 
πολιτικής στην ΕΕ. Η νέα νοµοθεσία για την υγεία των ζώων αποσκοπεί στην καθιέρωση 
σαφέστερης κανονιστικής δοµής για την υγεία των ζώων στην ΕΕ, η οποία θα συνδυάζει 
πολλές νοµοθετικές πράξεις σε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο σχετικά µε τη υγεία των ζώων. 

2012 

43 SANCO Κανονισµός 882/2004 για τη διενέργεια 
επισήµων ελέγχων στα διάφορα στάδια της 
διατροφικής αλυσίδας, ιδίως όσον αφορά τη 
χρηµατοδότηση των επίσηµων ελέγχων στα 
υπολείµµατα κτηνιατρικών φαρµάκων (οδηγία 
96/23/ΕΚ), και τις αρχές που διέπουν τη 
διοργάνωση κτηνιατρικών ελέγχων σε προϊόντα 
και ζώα που προσκοµίζονται για εισαγωγή στην 
ΕΕ από τρίτες χώρες (οδηγίες 97/78/ΕΚ και 
91/496/ΕΟΚ) (δεύτερο στοιχείο σε δέσµη 
τριών) 

Αναθεώρηση Η αναθεώρηση του κανονισµού 882/2004 έχει ως στόχο να ληφθεί υπόψη το αποτέλεσµα 
πολλών αξιολογήσεων που πραγµατοποιούνται επί του παρόντος (σχετικά µε τα τέλη, 
υπολείµµατα, ελέγχους κατά την εισαγωγή), που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των επίσηµων ελέγχων στην τροφική αλυσίδα, εξετάζοντας ειδικά 
ρυθµιζόµενους τοµείς (υπολείµµατα) και αναντιστοιχίες και διαφορές στην επιβολή (τέλη), 
και θεσπίζοντας µια πιο ευέλικτη προσέγγιση των συνοριακών ελέγχων µε βάση την 
εκτίµηση των κινδύνων. 
Αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση ενός πλήρως ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου που 
περιλαµβάνει την υγεία των ζώων και των φυτών, καθώς και στην απλούστευση του πλαισίου 
προώθησης της συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών. 
Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο την απλούστευση και τον εξορθολογισµό του γενικού 
πλαισίου συνεργασίας της Επιτροπής και των κρατών µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κανονισµού. 

2012 

44 SANCO Φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία 
(τρίτο στοιχείο σε δέσµη τριών) 

 Στην πρωτοβουλία εκφράζεται η ανάγκη εκσυγχρονισµού του υφιστάµενου 
φυτοϋγειονοµικού καθεστώτος, µε βάση την πρόσφατη εκ των υστέρων αξιολόγησή του. Με 
τη βελτίωση της πρόληψης της εισαγωγής νέων ζιζανίων και ασθενειών θα αποφευχθούν οι 
δαπανηρές εκστρατείες εξάλειψης ή ελέγχου σε µεταγενέστερο στάδιο, θα προληφθεί η 
αποφεύξιµη αύξηση της χρήσης φυτοφαρµάκων, θα διευκολυνθεί η βιώσιµη παραγωγή και η 
ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τοµέα και θα βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
των τροφίµων και η προστασία των δασών, του τοπίου και των κήπων. Η βελτίωση της 
νοµοθεσίας και οι αποτελεσµατικότερα εναρµονισµένες διατάξεις εφαρµογής θα επιτρέψουν 
την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης και της 
κλιµατικής αλλαγής στην υγεία των φυτών. 

2012 
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45 SANCO Οδηγία σχετικά µε τα κτηνιατρικά φάρµακα Αναθεώρηση Η νοµοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρµακα θα αξιολογηθεί προκειµένου να εντοπιστεί ο 
υπερβολικός διοικητικός φόρτος, καθώς και προβλήµατα, π.χ. η έλλειψη εγκεκριµένων 
κτηνιατρικών φαρµάκων για τη θεραπεία ασθενειών σε δευτερεύοντα ζωικά είδη ή σπανίων 
νόσων. Στόχος της αναθεώρησης είναι η αύξηση της διαθεσιµότητας φαρµάκων στην αγορά 
και η µείωση των επιβαρύνσεων σε επιχειρήσεις, µε τον εξορθολογισµό της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας για κτηνιατρικά φάρµακα, µε παράλληλη προστασία της δηµόσιας υγείας, 
της υγείας των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος. 

2012 

46 TAXUD Νοµοθετική πρόταση για την κοινή 
ενοποιηµένη βάση υπολογισµού της 
φορολογίας επιχειρήσεων (CCCTB) 

Νέα Στόχος της πρότασης θα είναι η απλούστευση των φορολογικών ρυθµίσεων, ο περιορισµός 
του κόστους συµµόρφωσης και η άρση των φορολογικών εµποδίων που πλήττουν επί του 
παρόντος τις εταιρείες που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες. 

2011 

47 TAXUD Οδηγία για τη ρύθµιση της επιβολής τόκων και 
τελών µεταξύ συνδεδεµένων στενά εταιρειών, 
σε διάφορα κράτη µέλη 

Αναδιατύπωση Πρόκειται για επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας µέσω της µείωσης των 
κατωτάτων ορίων συµµετοχής, συµπεριλαµβάνοντας τις έµµεσες συµµετοχές και 
επικαιροποιώντας το παράρτηµα (κατηγορίες εταιρειών). Η πρόταση αυτή θα συνοδεύεται 
από ανακοίνωση για τη διπλή φορολογία εταιρειών. 

2011 

48 TAXUD Νοµοθετική πρωτοβουλία για τον ΦΠΑ σε 
κρατικές αρχές και εξαιρέσεις 

Νέα ∆ιασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων 
εκµετάλλευσης, µέσω ενός ουδέτερου συστήµατος ΦΠΑ. 
Ανάλυση και ποσοτικοποίηση των υφιστάµενων προβληµάτων που συνδέονται µε την 
εφαρµογή των κανόνων ΦΠΑ για δηµόσιους οργανισµούς και δραστηριότητες που 
πραγµατοποιούνται προς όφελος του δηµοσίου. 

2012 
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Παράρτηµα IV: κατάλογος των εκκρεµουσών προτάσεων οι οποίες αποσύρονται 
Γ∆ COM/SEC – ∆ιοργανικά 

στοιχεία αναφοράς 
Τίτλος  Αιτιολόγηση 

ENER SEC(2008)1903 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισµό της θέσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο 
Συµβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας (Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2008) 

Άνευ αντικειµένου. 

ENER COM(2003) 032. Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ (Ευρατόµ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη διαχείριση αναλωµένων πυρηνικών 
καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων.  

Η νέα οδηγία για τα πυρηνικά απόβλητα 
αναµένεται να εγκριθεί από το Σώµα κατά το 2010. 

ENV COM(1992) 316/2 Σχέδιο – ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε το οποίο εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγµατευθεί, εξ 
ονόµατος της Κοινότητας, πρωτόκολλο τροποποίησης της διεθνούς σύµβασης για τη ρύθµιση της 
φαλαινοθηρίας, η οποία υπεγράφη στην Ουάσιγκτον στις 2 ∆εκεµβρίου 1946 

Το Συµβούλιο έλαβε το 2009 απόφαση πολυετούς 
ισχύος του Συµβουλίου σχετικά µε το θέµα αυτό. Η 
πρόταση αυτή είναι άνευ αντικειµένου. 

ENV COM(2008)174. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισµό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόµατος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την ερµηνεία του άρθρου 14 της σύµβασης του Aarhus  

Η πρόταση αυτή µπορεί να αποσυρθεί δεδοµένου 
ότι η συνεδρίαση Aarhus των µερών για την οποία 
είχε εκπονηθεί πραγµατοποιήθηκε το 2008, και 
πλέον έχει καταστεί άνευ αντικειµένου. 

ENV COM(2008)695. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισµό της θέσης που θα υιοθετηθεί, εξ ονόµατος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις προτάσεις τροποποίησης των παραρτηµάτων I και II της 
σύµβασης περί της διατηρήσεως των αποδηµητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα, κατά την ένατη 
σύνοδο της ∆ιάσκεψης των Μερών 

Η συνεδρίαση CITES έχει ήδη διεξαχθεί, εποµένως 
η πρόταση αυτή είναι άνευ αντικειµένου. 

MARE COM(2009)505. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 754/2009 
σχετικά µε την εξαίρεση ορισµένων οµάδων σκαφών από το καθεστώς της αλιευτικής προσπάθειας, που 
ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 

Άνευ αντικειµένου: συνδέεται µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συµβουλίου της 16ης 
Ιανουαρίου 2009 περί καθορισµού, για το 2009, για 
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες 
αποθεµάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων 
και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, 
για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου 
απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων. 

MARE COM(2009)506. Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 43/2009, όσον 
αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες και τους συναφείς όρους για ορισµένα αλιευτικά αποθέµατα. 

Άνευ αντικειµένου: συνδέεται µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συµβουλίου της 16ης 
Ιανουαρίου 2009 περί καθορισµού, για το 2009, για 
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες 
αποθεµάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων 
και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, 
για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου 
απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων. 

MARE COM(2009)122. 
2009/0039 (CNS)  
2009/0039 COD 

Κανονισµός του Συµβουλίου : περί θέσπισης µακροπρόθεσµου σχεδίου για το απόθεµα µπακαλιάρου 
µερλούκιου του Βορρά και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης του εν λόγω αποθέµατος 
 

Η Επιτροπή έχει διαφοροποιήσει τη στάση της επί 
του θέµατος. 
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MOVE COM(2008)650. 
2008/0650(COD) 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές 
δραστηριότητες οδικών µεταφορών 

Η Επιτροπή έχει διαφοροποιήσει τη στάση της επί 
του θέµατος. Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή κατά τη 
σύνοδο του Συµβουλίου µεταφορών στις 24 Ιουνίου 
2010, προτίθεται να αποσύρει την πρόταση αυτή 
που απορρίφθηκε από το ΕΚ. 

RELEX COM(2006)704. 
2006/0232/APP 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, που επικυρώνει 
την έκδοση στα µαλτέζικα του πρωτοκόλλου της 26ης Οκτωβρίου 2004 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όσον αφορά τη συµµετοχή, ως συµβαλλοµένων µερών, της Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, 
της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της 
∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας κατόπιν της 
προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

RELEX COM(2006)717. 
 2006/0235/APP 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, που επικυρώνει 
τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής 
Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, όπως αυτή συντάχθηκε στην τσεχική, 
εσθονική, ουγγρική, λετονική, λιθουανική, µαλτέζικη, πολωνική, σλοβακική, και σλοβενική γλώσσα 

Οι δύο προτάσεις είναι άνευ αντικειµένου. 
Ουδέποτε εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο, 
δεδοµένου ότι η έγκριση επίσηµης απόφασης του 
Συµβουλίου δεν θεωρήθηκε αναγκαία. Αντιθέτως, 
το Συµβούλιο επικύρωσε τα εν λόγω κείµενα µε τα 
σηµειώµατα σηµείων I-/A (βάσει χωριστού 
πρωτοκόλλου µε την Ελβετική Συνοµοσπονδία). Τα 
δύο σηµειώµατα σηµείων I-/A εγκρίθηκαν από το 
Συµβούλιο στις 14 Μαΐου 2007. 

SG COM(2009) 0142. 
2009/0048(COD 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 
προσαρµογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου ορισµένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία 
του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο 

Η πρόταση αυτή αποσκοπούσε στην προσαρµογή 
νοµοθετικών µηχανισµών στην κανονιστική 
διαδικασία µε έλεγχο. Μετά την έναρξη ισχύος της 
συνθήκης της Λισαβόνας, δεν είναι πλέον δυνατή η 
εφαρµογή της κανονιστικής διαδικασίας µε έλεγχο 
σε νέες νοµοθετικές πράξεις. Κατά συνέπεια, η 
πρόταση στερείται πλέον νοµικής βάσης. 

SJ COM(1995) 622/4 
1995/0305(COD) 

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 
(ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ) 

Άνευ αντικειµένου. Μετατράπηκε σε 
αναδιατυπωµένο κείµενο που πρόκειται να 
υποβληθεί. 

SJ COM(1995) 628/2 
1995/0321(COD) 

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΠΟΡΑ (ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ) 

Άνευ αντικειµένου. Μετατράπηκε σε 
αναδιατυπωµένο κείµενο που πρόκειται να 
υποβληθεί. 

SJ COM(2003)243. 
2003/0096(COD) 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού 
(κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της 
βασικής πράξης και βρίσκεται επί του παρόντος στο 
στάδιο της εκπόνησης η κωδικοποιηµένη 
τροποποιηθείσα πρόταση. 

SJ COM(2007)848. 
2007/0287(COD) 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1601/91 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των 
αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ 
αµπελοοινικών προϊόντων (αναδιατύπωση) 

Άνευ αντικειµένου. Μετατράπηκε σε 
αναδιατυπωµένο κείµενο που πρόκειται να 
υποβληθεί. 
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SJ COM(2007)302. 
2007/0103 (CNS) 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EURATOM) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισµό των µέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήµατος ή σε περίπτωση εκτάκτου 
κινδύνου από ακτινοβολίες (κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Εξετάζεται από τη νοµοθετική 
αρχή η κωδικοποιηµένη τροποποιηθείσα πρόταση. 

SJ COM(2008)26. 
2008/0009(COD) 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις 
συγχωνεύσεις των ανωνύµων εταιριών (κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Εξετάζεται από τη νοµοθετική 
αρχή η κωδικοποιηµένη τροποποιηθείσα πρόταση. 

SJ COM(2008)91. 
2008/0039(COD) 

Πρόταση Ο∆ΗΓΊΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 68/193/ΕΟΚ περί εµπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της 
αµπέλου (κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Μετατράπηκε σε 
αναδιατυπωµένο κείµενο. 

SJ COM(2008)544. 
2008/0173(COD) 

Πρόταση Ο∆ΗΓIΑΣ 77/91/ΕΟΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ περί 
συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των εταιριών, κατά την έννοια του 
άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων, µε 
σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες όσον αφορά την σύσταση της ανωνύµου εταιρίας και τη 
διατήρηση και τις µεταβολές του κεφαλαίου της (κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Επί του παρόντος εκπονείται η 
κωδικοποιηµένη τροποποιηθείσα πρόταση. 

SJ COM(2008)873. 
2008/0253(COD) 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την οργάνωση 
των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα 
(κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Άνευ αντικειµένου. Μετατράπηκε σε 
αναδιατυπωµένο κείµενο που πρόκειται να 
υποβληθεί. 

SJ COM(2008)891. 
2008/0265(COD) 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1683/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου 
(κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Υποψήφια για απόσυρση – ∆εν υπάρχει πλέον 
προτεραιότητα. 

SJ COM(2006) 0346. 
2006/0808(CNS), 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρµογή των διατάξεων που αφορούν το ∆ικαστήριο 
στους τοµείς που καλύπτονται από τον τίτλο IV του τρίτου µέρους της συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Άνευ αντικειµένου. 

  


