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I lisa: strateegilised algatused, mille vastuvõtmine on kavas 2011. aastal 
 

 Pealkiri Algatuse liik Eesmärkide kirjeldus Eeldatav 
vastuvõtmise 
kuupäev 

Majanduskasvu ja tööhõive taastamise kiirendamine aastaks 2020 
Majandusliku juhtimise tugevdamine ja Euroopa poolaasta algatus 
1 Iga-aastane majanduskasvu analüüs Muu kui 

seadusandlik 
Komisjon esitab komisjoni teatise „Euroopa 2020. aastal” järelmeetmena iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi ning kaasneva teatise, mis on Euroopa Ülemkogu kevadise 
kohtumise peamine aruteluteema. Analüüs sisaldab nii ülevaadet, aruannet edusammude 
kohta, kui ka tulevikku suunatud osa, milles esitatakse strateegilised tegevussuunised 
kõikidele liikmesriikidele horisontaalselt. 

2011. aasta 
1. kvartal 

2 Majandusliku juhtimise tugevdamine – järelmeede Seadusandlik Järelmeede komisjoni 29. septembri 2010. aasta ettepanekutele, mille eesmärk on tugevdada 
Euroopa eelarveraamistikku ja laiendada makromajanduslikku järelevalvet ebasoodsa 
makromajandusliku tasakaalustamatuse vältimiseks.  

2011. aasta 
1. kvartal 

Finantssektori reguleerimine: reformi lõpuleviimine 
3 Reitinguagentuure käsitleva määruse muutmine Seadusandlik Vähendada finantseerimisasutuste, investorite, laenuvõtjate ja avaliku sektori asutuste 

krediidireitingute liigset usaldamist, suurendada reitinguagentuuride sektoris konkurentsi 
ning käsitleda „emitent maksab” mudeli adekvaatsust ja riigi võlareitingute eripära. 

2011. aasta 
2. kvartal 

4 Seadusandlik algatus pangakriisi ohjamise ja 
lahendamise raamistiku kohta 

Seadusandlik Edendada asjaomaste ametiasutuste vahel koostööd ja kooskõlastamist, anda neile ühtsed 
vahendid ning luua eelrahastavad pangakriiside lahendamise fondid. 

2011. aasta 
2. kvartal 

5 Kapitalinõuete direktiivi (CRD IV) muutmine 
(ülevõtmine 2010. aastast) 

Seadusandlik Üldeesmärk: suurendada õigusliku raamistiku reageerimisvõimet turutingimustele ja nii 
parandada finantsstabiilsust, kaitsta kreeditoride ja maksumaksjate huve, luua ülemaailmselt 
võrdsemad tingimused ning samal ajal tagada ELi pangandussektori rahvusvaheline 
konkurentsivõime, veelgi edendada siseturu integratsiooni ja luua ELis võrdsemad 
tingimused. 

2011. aasta 
2. kvartal 

6 Turu kuritarvitamist käsitleva direktiivi 
läbivaatamine (ülevõtmine 2010. aastast) 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on i) laiendada turuga manipuleerimise ja siseringitehingute keelu ulatust, 
et see hõlmaks ka uusi turge/instrumente; ii) suurendada turu kuritarvitamist käsitleva 
direktiivi hoiatavat mõju selle kaudu, et pädevad haldusasutused jõustavad direktiivi 
tõhusamalt ja järjepidevamalt, eelkõige karistuste puhul; ning iii) liikuda ühtsete eeskirjade 
kogumiku suunas, täpsustades teatavaid sätteid, vähendades vajaduse korral valikuid ja 
diskretsiooniõigust ning vähendades halduskoormust, eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate puhul. 

2011. aasta 
1. kvartal 

7 Finantsinstrumentide turgu käsitleva direktiivi 
(MiFID) läbivaatamine 

Seadusandlik Suurendada investorite usaldust ning samuti saavutada üldine eesmärk, milleks on võrdsete 
tingimuste loomine turu tõhususe ja läbipaistvuse tagamiseks. 

2011. aasta 
2. kvartal 

8 Vastutustundlikku laenuandmist ja laenuvõtmist 
käsitlev direktiiv 

Seadusandlik  Aidata kaasa hüpoteeklaenu integreeritud ühtse turu loomisele, suurendades tarbijate 
usaldust ja parandades tarbijakaitse taset, piiriülest laenuandmist ja -võtmist ning 
konkurentsi turul. Edendada finantsstabiilsust kogu ELis, tagades, et hüpoteeklaenuturud ei 
toimiks viisil, mis võib põhjustada ülemäärast võlgnevust, kohustuste mittetäitmist ja vara 

2011. aasta 
1. kvartal 
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vastuvõtmise 
kuupäev 

arestimist. Samal ajal esitatakse teatis hüpoteekidega seotud hea tava kohta vara arestimise 
vältimiseks ning soovitus finantsalase kaasamise kohta. 

9 Õigusakti ettepanek põhilistele pangateenustele 
juurdepääsu kohta 

Seadusandlik Parandada kõigi ELi kodanike täielikku osalemist siseturul üldiselt ning eelkõige parandada 
juurdepääsu internetipõhistele kaupadele ja teenustele. Erieesmärk on tagada, et igal ELi 
kodanikul või elanikul on õigus põhilistele pangateenustele, sealhulgas minimaalsetele 
elektroonilistele maksevõimalustele. 

2011. aasta 
1. kvartal  

Arukas majanduskasv 
10 Teatis integreerituma Euroopa 

standardimissüsteemi kohta ja õigusakti 
ettepanek standardimise kohta, mis hõlmab 
muu hulgas IKT sektorit 

Muu kui 
seadusandlik ja 
seadusandlik 

Algatuse eesmärk on kiirendada ja ajakohastada standardite kehtestamist, et võimaldada 
koostalitlust ja edendada innovatsiooni kiiresti muutuvatel ülemaailmsetel turgudel. 

2011. aasta 
1. kvartal 

11 Teatis kõrghariduse ajakohastamise kohta Muu kui 
seadusandlik  

Eesmärk on vaadata läbi olemasolevad eesmärgid ja esitada tuleviku jaoks uued. See võib 
hõlmata võimalikke ettepanekuid kõrgharidusasutuste läbipaistvuse ja hindamissüsteemi 
kohta. 

2011. aasta 
3. kvartal 

Jätkusuutlik majanduskasv 
12 Tegevuskava vähese CO2-heitega majanduse 

saavutamiseks 2050. aastaks 
Muu kui 
seadusandlik  

Teatises analüüsitakse ajakava üleminekuks vähese CO2-heitega majandusele ELis 2050. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärke 2030. aastaks, et tagada ELi energiajulgeolek ning 
edendada jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist, samal ajal tagades, et 
kavandatud meetmed on kõige kulutasuvamad ja nendega ei kaasne negatiivset kulude 
jaotust. Vajalike struktuuriliste ja tehnoloogiliste muudatuste tulemusena tekkiv visioon 
mõjutab osaliselt Euroopa 2020. aasta strateegia suurprojekti „Ressursitõhus Euroopa”. 

2011. aasta 
1. kvartal 

13 Energia tegevuskava 2050. aastaks Muu kui 
seadusandlik  

Tegevuskavas esitatakse ELi energiasüsteemi erinevad arengustsenaariumid 2050. aastaks, et 
liikuda vähese CO2-heitega, ressursitõhusa süsteemi suunas, mis võimaldab paremini hinnata 
tänaste otsuste mõju ja paremini mõista strateegilise tähtsusega otsuseid (nt infrastruktuuri 
kavandamine), mida on vaja täna teha.  

2011. aasta 
3. kvartal 

14 Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava Muu kui 
seadusandlik  

Tegevuskava on osa suurprojektist „Ressursitõhus Euroopa” ja see põhineb muudel 
kõnealuse projektiga seotud ettepanekutel ja täiendab neid ning selles sätestatakse ühtne 
poliitika- ja meetmete raamistik erinevates poliitikavaldkondades, mis on vajalik selleks, et 
liikuda ressursitõhusa majanduse poole. Eesmärk on suurendada ressursside tootlikkust, 
kaotada majanduskasvu ja ressursside kasutamise ning ressursside kasutamise ja 
keskkonnamõju vahelised seosed, suurendada konkurentsivõimet ning edendada ELi 
varustuskindlust ja ressurssidest sõltumatust. 

2011. aasta 
2. kvartal 

15 Euroopa energiatõhususe kava aastani 2020 Muu kui 
seadusandlik  

Teatises määratakse kindlaks peamised meetmed, mille abil 2020. aastaks täielikult 
saavutada 20 %-line energiasäästupotentsiaal kõigis sektorites, sealhulgas ehitus-, 
kommunaal-, transpordi- ja tööstussektoris. Samal ajal analüüsitakse ka esimesest 
energiatõhususe tegevuskavast saadud kogemusi. 

2011. aasta 
1. kvartal 

16 Energiatõhusust ja -säästu käsitlev direktiiv Seadusandlik  Algatus on jätkumeede Euroopa energiatõhususe kavale. Sellega luuakse tõhustatud 2011. aasta 
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raamistik liikmesriikide energiatõhususe ja -säästu käsitlevale poliitikale, sealhulgas 
käsitletakse sihtmärke, riiklike energiatõhususe tegevuskavade rolli, avaliku sektori rolli 
eeskuju andjana, rahastamist ja tarbija teavitamist. Selles määratletakse ka meetmed 
energiateenuste turu arendamiseks ning energiaettevõtjate roll energiasäästu edendamiseks 
kogu energiavarustuse ahelas, sealhulgas tarne puhul lõppkasutajatele. Direktiiviga 
määratakse raamtingimused suurenenud tootmis-, ülekandmis- ja jaotustõhususele, 
sealhulgas tugevdatud meetmed koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse edendamiseks. 
Sellega asendatakse energiateenuste direktiiv 2006/32/EÜ. 

3. kvartal 

17 Valge raamat transpordi tuleviku kohta (ülevõtmine 
2010. aastast) 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Valges raamatus kirjeldatakse transpordi tulevikku aastani 2050, et luua transpordi, 
innovatsiooni ja kaasaegse infrastruktuuri siseturg. Selles määratletakse järgneva kümne 
aasta meetmete üldraamistik transpordi infrastruktuuri, siseturu õigusaktide, 
transpordisektori süsinikusisalduse vähendamise, liikluskorralduse tehnoloogia ja 
keskkonnahoidlike sõidukite valdkonnas ning samuti standardimise, turupõhiste vahendite ja 
stiimulite kasutamise valdkonnas.  

2011. aasta 
1. kvartal 

Kaasav majanduskasv 
18 Seadusandlik algatus töötajate lähetamise kohta Seadusandlik  Üldeesmärk on parandada direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta) rakendamist ja 

jõustamist. Eelkõige on eesmärk tagada lähetatud töötajate õiguste tegelik järgmine ning 
täpsustada liikmesriikide ametiasutuste ja ettevõtjate kohustusi. Samuti on eesmärk 
parandada koostööd liikmesriikide ametiasutuste vahel, ettevõtjate ja töötajate teavitamist, 
tagada jõustamine karistuste ja parandusmeetmete kaudu ning välistada kohaldatavate 
eeskirjade eiramine ja kuritarvitamine.  

2011. aasta 
4. kvartal 

19 Tööaja direktiivi (direktiiv 2003/88) läbivaatamine 
(ülevõtmine 2010. aastast) 

Seadusandlik  Eesmärk on kohandada direktiivi uuele olukorrale, mis tuleneb töövormide arengust, ning 
täpsustada direktiivi rakendamist eelkõige seoses valvekorra küsimusega. Läbivaatamise 
ulatuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse tööturu osapooltega konsulteerimise tulemusi. 

2011. aasta 
3. kvartal 

20 Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes 
kohaldatavate riigiabi eeskirjade läbivaatamine: 
– raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike 
teenuste eest makstava hüvitisena; 
– komisjoni otsus Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta avalike 
teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi 
suhtes. 

Muu kui 
seadusandlik 

Nii raamistik kui ka otsus kaotavad kehtivuse 2011. aasta novembris. Läbivaatamise eesmärk 
on hinnata kehtivaid sätteid ning uurida võimalusi eeskirjade kohandamiseks ja 
parandamiseks. 

2011. aasta 
4. kvartal 

21 Valge raamat pensionide kohta Muu kui 
seadusandlik 

Kiiresti süvenev rahvastiku vananemine toob pensionisüsteemide jaoks kaasa nii koheseid 
kui ka pikaajalisi probleeme. Kui EL soovib piisavalt toetada ja täiendada liikmesriikide 
jõupingutusi kodanikele piisavate ja jätkusuutlike pensionide tagamisel, on vaja terviklikult 
üle vaadata poliitika koordineerimise ja reguleerimise Euroopa raamistik, mis on puudulik ja 
killustatud. Jätkumeetmena rohelise raamatuga (7. juuli 2010) algatatud laiaulatuslikule 
konsulteerimisele käsitletaks valges raamatus mõnda või kõiki määratletud küsimusi. 

2011. aasta 
3. kvartal 
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Ühtse turu võimaluste ärakasutamine majanduskasvuks 
22 Õigusakti ettepanek autoriõiguste kollektiivse 

haldamise kohta 
Seadusandlik Luua selge ja püsiv raamistik nendele piiriülestele teenustele, mis on seotud erinevate 

autoriõiguste haldamisega. Piiriüleste teenuste arvu suurenemine laiendab tarbijatele 
suunatud pakkumiste valikut.  

1. kvartal 

23 Õigusakti ettepanek ettevõtete ühtse konsolideeritud 
tulumaksubaasi loomise kohta 

Seadusandlik Ettepaneku eesmärk on lihtsustada maksueeskirju, vähendada nõuete täitmisest tulenevaid 
kulusid ja kõrvaldada maksutakistused, mis tekitavad praegu ettevõtjatele piiriülese tegevuse 
korral probleeme. 

2011. aasta 
1. kvartal 

24 Teatis uue käibemaksustrateegia kohta Muu kui 
seadusandlik 

Teatise eesmärk on määratleda meetmed, millega saab vähendada halduskoormust, võidelda 
pettuste vastu ning ajakohastada ja lihtsustada kehtivat süsteemi.  

2011. aasta 
4. kvartal 

25 Jätkumeede kollektiivse hüvitamise mehhanisme 
käsitlevale konsulteerimisele 
 

Muu kui 
seadusandlik 

Teatise eesmärk on esitada kollektiivse hüvitamise mehhanismide ja tulevase poliitilise 
suunaga seotud üldpõhimõtted, mis on jätkumeede 2010. aastal käivitatud üldsusega 
konsulteerimisele. 

2011. aasta 
4. kvartal 

26 Õigusakti ettepanek alternatiivse vaidluste 
lahendamise kohta ELis 

Seadusandlik  Alternatiivse vaidluste lahendamisega saab pakkuda tarbijatele odavat, lihtsat ja kiiret 
õiguskaitset. See võib olla ülitähtis vahend ettevõtte maine hoidmiseks ning kliendisuhte ja 
usalduse säilitamiseks. Alternatiivset vaidluste lahendamist saaks kasutada palju rohkem. 
Kõiki tarbijavaidlusi ei saa lahendada alternatiivse vaidluste lahendamise kaudu, sest 
teatavates sektorites vastavad menetlused puuduvad. Tarbijate ja ettevõtjate teadlikkus 
alternatiivsest vaidluste lahendamisest on jätkuvalt väike. Alternatiivse vaidluste 
lahendamise edendamine suurendab tarbijate usaldust piiriülese ostmise vastu ja parandab 
siseturu toimimist.  

2011. aasta 
4. kvartal 

27 Lennujaama pakett: 1) lennujaama läbilaskevõime 
hindamine ja kaardistamine; 2) teenindusaegade 
määruse läbivaatamine; 3) maapealse käitluse 
direktiivi läbivaatamine; 4) lennunduse müra 
käsitleva direktiivi läbivaatamine 

Seadusandlik ja 
muu kui 
seadusandlik  

Üldteatises analüüsitakse lennujaamapoliitika hetkeseisu. Sellega kaasnevad läbivaadatud 
õigusaktide ettepanekud maapealse käitluse, teenindusaegade ja müra käsitlevate õigusaktide 
kohta ning uus ettepanek lennujaama läbilaskevõime hindamise ja kaardistamise kohta. 

2011. aasta 
2. kvartal 

Kodanikekeskne tegevuskava: vabadus, turvalisus ja õigus 
28 Euroopa lepinguõigust käsitlev õigusakt Seadusandlik  Algatus on jätkumeede 2010. aastal esitatud rohelisele raamatule. Selles esitatakse komisjoni 

poliitikavalik, et vähendada siseturul liikmesriikide lepinguõiguse erinevusest tulenevaid 
tehingukulusid ja õiguslikku ebakindlust ettevõtjate jaoks ning tarbijate usalduse puudumist. 

2011. aasta 
4. kvartal 

29 Määrus kohtuotsuste täitmise tõhustamise kohta 
Euroopa Liidus: piiriülene võlgade sissenõudmine 

Seadusandlik  Algatuse eesmärk on teha ettepanek ühtse lähenemisviisi kohta kõigis liikmesriikides seoses 
piiriülese võlgade sissenõudmisega pangakontode arestimise kaudu, et seeläbi lihtsustada 
olukorda piiriülestes vaidlustes osalevate kreeditoride jaoks ning kindlustada nende nõuete 
tõhus täitmine välisriigis.  

2011. aasta 
2. kvartal 

30 Direktiiv kuriteoohvrite õiguste ja neile antava 
toetuse kohta 

Seadusandlik  Algatuse eesmärk on välja töötada ohvrite kaitse kohta laiaulatuslik meetmete kogum, et 
tagada, et kuriteoohvrid saavad vajalikku abi (juriidilist, psühholoogilist ja muud) kõigis ELi 
liikmesriikides, et neil on juurdepääs õigusemõistmisele ja neile kohaldatavatele õigustele 
ning nad saavad võimaliku ohu korral piisavat kaitset. 

2011. aasta 
2. kvartal 
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31 Arukaid piire käsitlevad algatused:  
 
– riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemi 
loomist käsitleva õigusakti ettepanek 
 
– registreeritud reisijate programmi loomist 
käsitleva õigusakti ettepanek 
 
– õigusakti ettepanek Schengeni piirieeskirjade 
muutmiseks 
 
– teatis ELi elektroonilise reisiloa süsteemi 
kasutuselevõtu võimalikkuse kohta 

Seadusandlik ja 
muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on piirihalduses kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades kaitsta meie piiride turvalisust 
ning samal ajal tagada, et Euroopa jääb sagedastele reisijatele ligipääsetavaks. Riiki 
sisenemise ja riigist väljumise süsteemiga kogutaks teavet, mis aitaks tuvastada ja tabada 
ebaseaduslikud sisserändajad (eelkõige riiki lubatust kauemaks jäänud isikud) ning seega 
piiraks ebaseaduslikku sisserännet. Samuti aitaks see kaasa turvalisuse kõrge taseme 
hoidmisele, kogudes teavet, mis aitaks tõkestada terrorismi ja rasket kuritegevust ning 
võimaldaks tabada terrorismis ja kuriteos kahtlustatavaid isikuid.  
 
Registreeritud reisijate programm hõlbustaks ELi välispiiride ületamist sagedastele, eelnevalt 
kontrollitud ja taustauuringu läbinud kolmandatest riikidest reisijatele ning samal ajal tagaks 
ELi piiripoliitika üldise ühtsuse. Seepärast aitaksid riiki sisenemise ja riigist väljumise 
süsteem ning registreeritud reisijate programm kombineeritult arendada edasi integreeritud 
piirihaldust, võimaldades isikutel, kellel on õigus siseneda ELi, teha seda lihtsamalt ja 
kiiremini, ning samal ajal oleks need olulised vahendid võitluses ebaseadusliku sisserände ja 
turvalisuse ohu vastu. 
 
Schengeni piirieeskirju on vaja muuta, et võtta arvesse riiki sisenemise ja riigist väljumise 
süsteemi ning registreeritud reisijate programmi käsitlevatest ettepanekutest tulenevaid 
tehnilisi muudatusi. 
 
Tulenevalt sellest, et Ameerika Ühendriigid ja Austraalia võtsid kasutusele elektroonilise 
reisiloa süsteemi (ESTA), vaadatakse teatises läbi, kas ka EL peaks kehtestama 
elektroonilise reisiloa süsteemi oma integreeritud piirihalduse kontekstis ja täiendusena oma 
praegusele viisapoliitikale. 

2011. aasta 
2. kvartal 

32 Algatused legaalse majanduse kaitsmiseks:  
 

– teatis ulatusliku korruptsioonivastase poliitika 
kohta  

– ettepanek kriminaaltulu konfiskeerimist ja 
sissenõudmist käsitleva uue õigusraamistiku 
kohta 

– teatis pettusevastase strateegia kohta 

Muu kui 
seadusandlik ja 
seadusandlik 

Seadusliku majanduse kaitsmine on esmatähtis tagamaks, et EL saab saavutada ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärgid. Selle taustal vaadeldakse ulatuslikku korruptsioonivastast 
poliitikat käsitlevas teatises hindamismehhanismi kehtestamist, et hinnata 
korruptsioonivastast tegevust ELis. Lisaks esitatakse Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase 
riikide ühendusega (GRECO) sel eesmärgil tehtava koostöö viise.  
 
Uue õigusraamistiku ettepanekuga kriminaaltulu konfiskeerimise ja sissenõudmise 
parandamiseks ELis püütakse parandada olemasolevaid meetmeid, et tegeleda kriminaaltulu 
küsimusega veelgi tõhusamalt. 
 
Laiaulatusliku pettusevastase strateegiaga luuakse raamistik ELi finantshuvide paremaks 
kaitsmiseks eri poliitikavaldkondades.  

2011. aasta 
2. kvartal 

33 Uus laiaulatuslik õigusraamistik isikuandmete 
kaitsmiseks ELis (ülevõtmine 2010. aastast) 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on ajakohastada isikuandmete kaitset käsitlevat süsteemi kõikides ELi 
tegevusvaldkondades, et säilitada andmekaitse põhimõtete tõhus kohaldamine ning 

2011. aasta 
2. kvartal 
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 Pealkiri Algatuse liik Eesmärkide kirjeldus Eeldatav 
vastuvõtmise 
kuupäev 

parandada kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte, arvestades üleilmastumist, uusi 
tehnoloogiaid ja avaliku sektori asutuste kehtestatud nõudeid.  

34 Ettepanekud kodanikukaitset käsitlevate õigusaktide 
uuendamiseks 

Seadusandlik  Peamine eesmärk on tugevdada ELi katastroofidele reageerimise, valmisoleku ja ennetamise 
suutlikkust (muu hulgas parema koordineerimise ja parema korralduse kaudu, et tagada 
kodanikukaitse põhivahendite kättesaadavus) kooskõlas ELi katastroofidele reageerimise 
suutlikkuse tugevdamist käsitleva 2010. aasta novembri teatises esitatud ettepanekutega. 

2011. aasta 
4. kvartal 

Euroopa roll maailmas: ülemaailmne panus 
Mitmekülgne kaubanduspoliitika 
35 Ettepanek tugevdada toetust ELi VKEdele ELi 

välistel turgudel tegutsemiseks 
Muu kui 
seadusandlik ja 
seadusandlik 

Ettevõtjate ELi tasandil toetamise peamine eesmärk on anda täiendavat abi, mida VKEd 
vajavad, et pääseda kõige olulisematele ELi välistele turgudele, kus selline abi annab reaalset 
lisandväärtust, ning seal arendada oma tegevust. Sõltuvalt olemasolevast või potentsiaalsest 
turust võib olla ELi teenuseid vaja seoses abiga turgudele pääsuks, 
intellektuaalomandiõiguse kaitse, standardite kehtestamise ja õigusküsimustega. Nende 
teenuste puhul arvestatakse vajadusi, mis ELi VKEd on iga konkreetse asjaomase turu puhul 
kohapeal tuvastatud, ning teenuseid, mida juba osutavad kohapeal muud teenuse osutajad, 
nagu näiteks liikmesriigid või ELi ettevõtjate ühendused (nt Euroopa 
ettevõtlusorganisatsioonid, kes juba tegutsevad mitmes kolmandas riigis). Osutatavad 
teenused peaksid olemasolevaid teenuseid täiendama ja tugevdama ning toimima nendega 
koostöös. 

2011. aasta 
4. kvartal 

36 Algatus, mis käsitleb kolmandate riikide ettevõtjate 
ja kaupade juurdepääsu ELi riigihanketurule 
(MASP–Market Access Scheme for Procurement) 

Seadusandlik  Selle määruse peamine eesmärk on parandada tingimusi, mille alusel ELi ettevõtjad saavad 
konkureerida riigihankelepingute sõlmimise eesmärgil väljaspool ELi. Praegu on ELi 
tarnijad täheldanud piiravate hanketavade kohaldamist mitme ELi peamise 
kaubanduspartneri puhul. Seepärast püütakse kõnealuse ettepanekuga luua raamistik, mis 
võimaldab ELil võtta tõhusaid meetmeid ühise kaubanduspoliitika valdkonnas mõne ELi 
kaubanduspartneri kasutatava piirava hanketava suhtes. 

2011. aasta 
3. kvartal  

37 Ettepanek Euroopa Parlamendi / nõukogu määruse 
kohta, millega kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014 
üldist soodustuste süsteemi 

Seadusandlik  Uue määrusega vaadatakse läbi ja täiustatakse kehtivat üldise soodustuste süsteemi määrust, 
et tagada selle lihtsus ja prognoositavus ning kasutada maksimaalselt ära selle süsteemi 
raames säästvale arengule ja kõige rohkem puudust kannatavatele arenguriikidele antavat 
toetust. 

2011. aasta 
1. kvartal 

ELi laienemis-, naabrus- ja arengupoliitika ning humanitaarabi 
38 Algatus ELi arengupoliitika ajakohastamiseks Muu kui 

seadusandlik  
Algatusega kehtestatakse uued arengupoliitika suunised. See põhineb nii rohelise raamatuga 
(ELi arengupoliitika kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu toetamiseks) algatatud 
konsulteerimise tulemustel kui ka muudel elementidel, nagu näiteks roheline raamat 
eelarvetoetuse kohta. Sellega kaasnevad järgmised algatused: „Majanduskasvu ja 
investeeringute suurendamine (töökohtade loomine koostöös erasektoriga)”, „Eelarvetoetus” 
ja „Säästev areng / kliimamuutused ja energia majanduskasvu stiimulitena”. 

2011. aasta 
4. kvartal 

39 Humanitaarabi ajakohastamine  Seadusandlik  Nõukogu määruse 1257/96 (humanitaarabi kohta) läbivaatamise peamine eesmärk on 2011. aasta 



 

ET 8   ET 

 Pealkiri Algatuse liik Eesmärkide kirjeldus Eeldatav 
vastuvõtmise 
kuupäev 

kohandada õigusakt uue poliitilise / institutsionaalse keskkonnaga.  4. kvartal 
Suurem tähelepanu sisendite asemel mõjule: ELi poliitika parimal viisil ärakasutamine 
Kaasaegne eelarve Euroopa tuleviku jaoks 
40 Ettepanek uue mitmeaastase finantsraamistiku 

kohta, sealhulgas ettepanekud erinevate 
poliitikavaldkondade kohta 

Seadusandlik ja 
muu kui 
seadusandlik  

Eelarveprioriteetide kehtestamine ja algavaks perioodiks uut mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitleva ettepaneku esitamine, mis hõlmab järgmist: 
1) komisjoni teatis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta; 
2) komisjoni ettepanek nõukogu määruse kohta, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku; 
3) komisjoni ettepanek uue omavahendite otsuse kohta; 
4) komisjoni ettepanek uue institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta, mis käsitleb usaldusväärset 
finantsjuhtimist ja koostööd eelarveküsimustes.  
 

Võttes arvesse teiste institutsioonidega peetud põhjalikke arutelusid seoses ELi eelarve 
läbivaatamisega ning konsulteerimisi, mida komisjon korraldab eelkõige ühise 
põllumajanduspoliitika, ühise kalanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika ja teaduspoliitika üle, 
esitab komisjon ka ulatuslikud ettepanekud järgmise põlvkonna rahastamisprogrammide ja -
vahendite kohta, et paremini kohandada ELi eelarvet poliitikaprioriteetidega ja eelkõige 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga. Kõnealused ettepanekud esitatakse mitme paketina 2011. 
aasta teisel poolel. Oluliste poliitikavaldkondade hulka, mida tuleb finantsraamistikus 
käsitleda, kuuluvad muu hulgas põllumajandus, kliimamuutused, ühtekuuluvus, 
konkurentsivõime, tööhõive, keskkond, IKT-infrastruktuur, energiainfrastruktuur, 
üleeuroopalise transpordivõrgu ja transpordi infrastruktuur, kalandus ja merendus, koostöö 
justiits- ja siseküsimustes ning teadus ja innovatsioon. Samuti käsitletakse ELi huvide 
kajastamist maailmas. Olemasolev struktuur muudetakse sujuvamaks ja lihtsamaks, näiteks 
pannakse rohkem rõhku finantskorraldusele ja finantsvõimenduse kaudu rahastamisele, et 
optimeerida haldamist ja mõju. 

2011. aasta 
2. kvartal 



 

ET 9   ET 

II lisa: võimalike algatuste soovituslik nimekiri* 
 

*Algatused on rühmitatud poliitikavaldkondade lõikes. * tähendab, et tegemist on pehme õiguse algatustega. 
 

2011 
Nr Pealkiri Algatuse liik Eesmärkide kirjeldus 

 
Konkurents 
1 Laevaehituse riigiabi raamistiku 

läbivaatamine 
Muu kui seadusandlik Raamistiku läbivaatamise käigus vaagitakse, kas sektoripõhiseid eeskirju on endiselt vaja, ja kui see on nii, siis kas ja kui 

suures ulatuses on vaja kehtivaid eeskirju muuta. 
2 Komisjoni teatis kahju suuruse 

arvutamise kohta 
konkurentsieeskirjade rikkumisest 
tekkinud kahju hüvitamisel  

Muu kui seadusandlik 2008. aasta valges raamatus, mis käsitleb konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahju hüvitamist, esitati 
mittesiduvad ja praktilised suunised liikmesriikide kohtutele ja osapooltele kahju suuruse arvutamise kohta 
tsiviilkohtuvaidluses. Komisjon kavatseb võtta vastu teatise, milles esitatakse majanduslikust seisukohast kahju, mis on 
tekkinud konkurentsivastasest tegevusest, ning meetodid, mida tavapäraselt kasutatakse sellise kahju suuruse 
arvutamiseks. 

3 Suunised meretranspordile antava 
riigiabi kohta 

Muu kui seadusandlik Algatuse eesmärk on vaadata läbi suunised meretranspordile antava riigiabi kohta. 

4 Suunised teatavate 
riigiabimeetmete kohta 
kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise 
süsteemi kontekstis 

Muu kui seadusandlik Suunised tuleb vastu võtta, et kehtestada eeskirjad heitkogustega kauplemise süsteemiga seotud abi käsitamiseks.  

5 Suunised finantseerimisasutuste 
päästmise ja ümberkorraldamise 
kohta  

Muu kui seadusandlik Komisjon esitas seoses finantskriisiga 2009. aastal teatise pankade ümberkorraldamise kohta, milles esitati üksikasjad 
teatavate tingimuste kohta, mida pangad peavad järgima artikli 107 lõike 3 punkti b kohaselt konkreetselt 
finantseerimisasutustele kriisiga seotud riigiabi andmise puhul. Koostatakse uued suunised finantseerimisasutuste 
päästmise ja ümberkorraldamise kohta, et võtta arvesse kriisi ajal saadud kogemust ja koostada finantssektorile uus kord 
artikli 107 lõike 3 punkti c alusel. 

Digitaalareng 
6 Avaliku sektori valduses oleva 

teabe taaskasutamist käsitleva 
direktiivi 2003/98/EÜ 
läbivaatamine  

Seadusandlik  Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist käsitleva direktiivi (2003/98/EÜ) läbivaatamine, mis hõlmab 1) 
direktiivi reguleerimisala, 2) avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise eest võetavate tasude piiramist ja 3) 
sellise põhimõtte selgitamist, mille kohaselt kõik üldkasutatavad materjalid on ka taaskasutatavad nii mitteärilistel kui ka 
ärilistel eesmärkidel. 

7 Teatis eraelu puutumatuse ja 
usalduse kohta digitaalses 
Euroopas: kodanike usalduse 
tagamine uute teenuste vastu 

Muu kui seadusandlik Telekommunikatsioonipaketi läbivaatamise käigus tõstatati mitmeid küsimusi, mis käsitlesid e-side kasutajate õiguste 
kaitstuse taseme suurendamist. Euroopa Parlament on eelkõige rõhutanud vajadust suurema selguse järele seoses IP-
aadresside õigusliku seisundi, käitumusharjumusi järgiva internetireklaami, eraelu puutumatuse kaitsega Web 2.0 
rakenduste puhul, nagu näiteks sotsiaalvõrgustiku teenused, ning eravõrgustike kasutajate õigustega. Teatis peaks 
täiendama ELi andmekaitseraamistiku läbivaatamist.  

8 Komisjoni soovitus automaatse  Liikmesriikidele esitatakse soovitus, mis on suunatud mobiilsideoperaatoritele ning mis käsitleb automaatse hädaabikõne 
ja miinimumteabe edastamist sõidukisisese süsteemi kaudu häirekeskustele. Suunised põhineksid Euroopa üldisel 
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hädaabikõne (eCall) kohta* hädaabinumbril, mida on täiendatud asukoha tuvastamise funktsiooniga (E112), ning automaatse hädaabikõne 
edastamisega seotud standarditel, sealhulgas eCall-tunnuse (nn eCall-lipp) rakendamisel mobiilsidevõrkudes.  

9 Ettepanek nõukogu soovituse 
kohta võrgu- ja infoturve 
parandamiseks riigihanke 
standardite ja suuniste kaudu *  

 Nõukogu soovitus edendada IT-turbe standardite kasutuselevõtmist riigihangetes. 

10 Veebi juurdepääsetavuse 
tegevuskava 

Komisjoni meede Selle kindlustamiseks, et uus elektrooniline infosisu oleks ka puudega inimestele täielikult kättesaadav, on vaja 
kooskõlastatud meetmeid. Eelkõige tuleks veebi juurdepääsetavust käsitlevate rahvusvaheliste standarditega viia 
kooskõlla need ELi avalikud veebisaidid ja võrguteenused, mis on olulised avalikus elus täiel määral osalemiseks. 
Võimaluste läbivaatamise alusel esitatakse 2011. aastaks ettepanekud, millega tagatakse, et avaliku sektori veebisaidid (ja 
kodanikele põhiteenuseid pakkuvatele veebisaitidele) on täielikult juurdepääsetavad 2015. aastaks. 

11 Elektroonilise side 
universaalteenuste võimalik 
läbivaatamine / täpsustamine 

Seadusandlik ja muu kui 
seadusandlik 

Algatuse eesmärk on läbi vaadata universaalteenuseid käsitlevad sätted (universaalteenuse direktiivi 2002/22/EÜ 
II peatükk), silmas pidades tehnoloogilist, sotsiaalset ja turu arengut. 

12 Teatis raadiospektri kollektiivse 
kasutamise kohta 

Muu kui seadusandlik Teatis on kavandatud raadiospektripoliitika programmi raames, et edendada spektri kollektiivset kasutamist. Teatises 
kirjeldatakse spektrihaldusmudelit ja selle rolli erinevate mudelite hulgas. Selles antakse ülevaade spektri kollektiivsest 
kasutamisest praegu, sarnasustest ja erinevustest võrreldes muude haldusmudelitega, mudeli eelistest ja kasust ning ka 
küsimustest, millega tuleb tegeleda.  

13 E-allkirja direktiivi läbivaatamine 
pärast digitaalallkirjade ja 
elektroonilise identifitseerimise 
tegevuskava piiriüleste avalike 
teenuste osutamise edendamiseks 
ühtsel turul;  
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 1999/93/EÜ 
elektroonilisi allkirju käsitleva 
ühenduse raamistiku kohta 

Seadusandlik 2008. aasta digitaalallkirjade ja elektroonilise identifitseerimise tegevuskavas püüti leida üleeuroopalist lahendust 
veebipõhiste avalike teenuste piiriüleseks kasutamiseks. Eduaruanne tuleb esitada 2010. aastal. Komisjon hindab, kas on 
vaja täiendavaid horisontaalseid ja/või sektoripõhiseid algatusi.  

14 Elektroonilise identifitseerimise ja 
e-audentimise vastastikune 
tunnustamine 

Seadusandlik Otsuse eesmärk on kehtestada miinimumpõhimõtted riiklike elektroonilise identifitseerimise ja e-audentimise 
mehhanismide vastastikuseks tunnustamiseks e-ID piiriülesel kasutamisel.  

15 Aruanne ELi rändlusteenuse 
määruse toimimise läbivaatamise 
tulemuse kohta 

Muu kui seadusandlik ja 
seadusandlik 

Vastavalt muudetud rändlusteenuse määrusele peab Euroopa Komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
30. juuniks 2011 aruande, milles vaadatakse läbi määruse toimimine ja hinnatakse, kas määruse eesmärgid on saavutatud. 
Muudetud rändlusteenuse määruse artikli 11 lõike 1 kohaselt tuleb aruandes käsitleda rändluse kõneteenuste, SMSi ja 
andmesideteenuste hulgi- ja jaehindade muutumist, teenuste, sealhulgas rändlusteenuste suhtes alternatiivsete teenuste 
kättesaadavust ja kvaliteeti. 

16 Teatis digiteerimise ja digitaalse 
säilitamise kohta 

Muu kui seadusandlik Teatises: 
1) antakse ülevaade liikmesriikide edusammudest seoses digiteerimise ja digitaalse säilitamisega;  
2) antakse ülevaade Euroopa digitaalraamatukogu Europeana arengust;  
3) esitatakse ülevaade digiteerimisalase Euroopa analüüsirühma („Comité des Sages”) järelduste kohta;  
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4) kutsutakse liikmesriike tegelema valdkondadega, milles nad ei ole edusamme seni teinud; ning  
5) kirjeldatakse komisjoni järgmisi samme. 

Majandus- ja rahandusküsimused 
17 Teatis riigi rahanduse kohta 

majandus- ja rahaliidus 
2011. aastal 

Muu kui seadusandlik Teatises riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2011. aastal lahatakse iga-aastase riigi rahanduse aruande (PFR) 
poliitilist mõju ja selles tõstatatud probleeme. Aruandes vaadatakse läbi ELi liikmesriikide eelarvepositsiooni muutused 
ning analüüsitakse ELi eelarvepoliitika ja eelarve järelevalvega seotud aktuaalseid küsimusi. 

18 Teatis innovatiivsete 
rahastamisvahendite kohta uues 
mitmeaastases finantsraamistikus 

Muu kui seadusandlik Innovatiivsete rahastamisvahenditega tegeleval volinikerühmal tuleb vastu võtta Euroopa 2020. aasta strateegiat ja 
välistegevust ajavahemikul 2014–2020 toetavate innovatiivsete rahastamisvahendite kavandamise ja rakendamise 
põhimõtted. Samuti peaks see langetama otsuse nii uute EIPga ühiste vahendite kui ka muude kapitalituru instrumentide 
kohta, nagu näiteks projektivõlakirjad või rahastamisvahendid, mida hallatakse koos riiklike ja rahvusvaheliste 
finantseerimisasutustega. Teatises esitatakse kõnealused põhimõtted ja vahendid Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
sidusrühmade teavitamiseks. See toetaks komisjoni ettepanekut uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 

Haridus, kultuur ja noored 
19 Komisjoni teatis uusi oskusi 

käsitleva algatuse kohta 
Muu kui seadusandlik Teatis on seotud algatusega „Uute töökohtade jaoks uued oskused” ning selle eesmärk on välja töötada põhioskustele 

suunatud lähenemisviis kutseõppe, täiskasvanuhariduse ja kõrghariduse valdkonnas. Teatis põhineb 2006. aastal 
avaldatud soovitusel põhioskuste kohta, kuid arendab seda edasi. Teatisega toetatakse liikmesriikide püüdlusi 
ajakohastada neid muid hariduse ja koolituse pakkumise valdkondi, pöörates eelkõige tähelepanu hindamise ja 
valideerimise küsimustele ning oskusi käsitleva ühise visiooni arendamisele hariduse/koolituse ja töömaailma vahel, 
sealhulgas ettepanekud põhioskuste kõrgetasemelise foorumi loomise ning Euroopa oskuste passi kasutuselevõtu kohta. 

20 Soovitus informaalse ja 
mitteformaalse õppimise 
edendamise ja valideerimise 
kohta * 

 Osa algatusest „Noorte liikuvus”. Soovituses käsitletakse, kuidas riiklike kvalifikatsiooniraamistikega tuleks hõlbustada 
mitteformaalse ja informaalse õpitulemuste valideerimist ja edendamist ning võimaldada liikuvus kutsehariduse ja -
koolituse ning kõrghariduse vahel. Selles käsitletakse ka seda, kuidas edendada nende professionaalsust ja tunnustamist, 
kes pakuvad sellist õppimiskogemust, eelkõige noortevaldkonnas. 

21 Kultuuri- ja loomemajanduse 
potentsiaali rakendamine 

Muu kui seadusandlik Eesmärk on aidata kaasa õige keskkonna loomisele kultuuri- ja loomemajandusele, et see edeneks ning panustaks 
arukasse, jätkusuutlikku ja kaasavasse majanduskasvu. Algatus peaks hõlbustama kultuuri- ja loomemajanduse (eelkõige 
VKEde) juurdepääsu rahastamisele, parandama kultuuri- ja loomemajanduse oskuste vajaduse jälgimist, aitama paremini 
kinnistada kultuuri- ja loomemajandust piirkondlikes arengustrateegiates ning luua loomepartnerlusi kultuuri- ja 
loomemajanduse ning haridusasutuste/ettevõtjate/haldajate vahel. 

Tööhõive, sotsiaalküsimused ja kaasatus 
22 Ettepanek nõukogu otsuse kohta, 

mis käsitleb tööhõivesuuniseid 
Seadusandlik Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 148 koostab nõukogu igal aastal komisjoni ettepaneku põhjal 

suunised, mida liikmesriigid oma tööhõivepoliitikas arvesse võtavad. Alates 2011. aastast võetakse komisjoni ettepanek 
vastu igal aastal jaanuaris. 

23 Tööturu osapooltega 
konsulteerimine (teine etapp) 
seoses töötajate tervise kaitsega 
ohtude eest, mis on seotud 
keskkonnas leiduva 
tubakasuitsuga 
kokkupuutumisega töökohal  

Muu kui seadusandlik Ligikaudu 7,5 miljonit töötajat ELis puutuvad töökohal kokku keskkonnas leiduva tubakasuitsuga. Selline kokkupuude 
võib põhjustada kopsuvähki, südame-veresoonkonna haiguseid ning mitmeid muid terviseprobleeme. On tõendeid, et 
keskkonnas leiduva tubakasuitsuga kokkupuutumine töökohal põhjustas 2002. aastal ELis rohkem kui 7000 surmajuhtu. 
Kuigi mitmed liikmesriigid on selles valdkonnas juba meetmeid võtnud, puudub ELis ühtne ja ulatuslik töötajate kaitse 
keskkonnas leiduva tubakasuitsuga kokkupuutumise puhul. Komisjon algatas 2008. aasta detsembris vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 154 Euroopa tööturu osapooltega konsulteerimise esimese etapi selle kohta, millised 
peaksid olema ELi algatused seoses töötajate kokkupuutumisega keskkonnas leiduva tubakasuitsuga töökohal. 

24 Ettepanek muuta mitmeid Seadusandlik Ettepaneku eesmärk on tagada meremeestele samad tööalased õigused nagu on mandril töötajatel. Praegu on meremehed 



 

ET 12   ET 

tööõigusega seotud EÜ direktiive 
eesmärgiga hõlmata nende 
reguleerimisalasse meremehed 
või laevad 

mitmete tööõigusalaste direktiivide reguleerimisalast välja jäetud. Muudatustega, mis peaksid käsitlema mitmeid direktiive, 
hõlmatakse meremehed kas õigusakti reguleerimisalasse või nähakse ette meremeeste erikohtlemine, et tagada neile võrdväärse 
tasemega kaitse, võttes arvesse kõnealuse sektori eritingimusi ja üldist majanduskeskkonda.  

25 Euroopa tööturu osapooltega 
konsulteerimine (esimene etapp) 
nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta 
direktiivi 2001/86/EÜ (millega 
täiendatakse Euroopa äriühingu 
põhikirja töötajate kaasamise 
suhtes) läbivaatamise üle 

Muu kui seadusandlik Konsulteerimise eesmärk on selgitada välja Euroopa tööturu osapoolte seisukoht direktiivi 2001/86 läbivaatamise kohta, 
silmas pidades Euroopa äriühingutes töötajate esindamise korra lihtsustamist, ning selle läbivaatamise ulatuse kohta. 
Konsulteerimine toimub pärast seda, kui on avaldatud komisjoni aruanne määruse 2157/2001 rakendamise kohta.  

26 Euroopa tööturu osapooltega 
konsulteerimine (esimene etapp) 
nõukogu 22. juuli 2003. aasta 
direktiivi 2003/72/EÜ (millega 
täiendatakse Euroopa ühistu 
põhikirja töötajate kaasamise osas) 
läbivaatamise üle 

Muu kui seadusandlik Konsulteerimise eesmärk on selgitada välja Euroopa tööturu osapoolte seisukoht direktiivi 2003/72 võimaliku 
läbivaatamise kohta. Konsulteerimine toimub pärast seda, kui on avaldatud komisjoni aruanne määruse 1435/2003 
(Euroopa ühistu põhikiri) rakendamise kohta. 

Energeetika 
27 Algatus, millega toetatakse 

arukate energiavõrkude 
rakendamist 

Seadusandlik  Õigusaktiga luuakse raamistik arukate energiavõrkude rakendamiseks liikmesriikides. Arukate energiavõrkude laialdane 
rakendamine on määrava tähtsusega energiatõhususe suurendamiseks, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 
kasutuselevõtu ja elektrisõidukitele infrastruktuuri loomise toetamiseks. Muu hulgas määratletakse selles kvaliteedikriteeriumid, 
millele arukad energiavõrgud peavad vastama, ning kohustus töötada välja riiklikud kavad. 

28 Teatis energiavarustuse kindluse 
ja rahvusvahelise koostöö kohta  

Muu kui seadusandlik Teatises esitatakse ELi energiapoliitika välismõõtme ulatuslik analüüs. Selles määratakse kindlaks ELi energiaalase 
väliskoostöö prioriteedid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 194 osutatud ELi energiapoliitika eesmärkide 
saavutamiseks. 

Laienemis- ja naabruspoliitika 
29 Laienemispakett 2011 Muu kui seadusandlik Komisjonil on palutud esitada aruanne kandidaatriikide ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate riikide 

(SAP) kohta. Komisjoni strateegiadokument võimaldab Euroopa Ülemkogul määratleda iga aasta lõpus laienemise 
peamised strateegilised suunad. 

30 Komisjoni arvamus Serbia ELi 
liikmeks saamise taotluse kohta 

Muu kui seadusandlik Hinnang Serbia valmisoleku kohta täita Kopenhaageni kriteeriume ELi liikmeks saamiseks ning stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsessi tingimusi, hinnang Serbia ELiga ühinemise võimaliku mõju kohta asjaomastele ELi 
poliitikavaldkondadele ning soovitused nõukogule Serbia taotlusele vastamiseks.  

31 Iga-aastane Euroopa 
naabruspoliitika (ENP) pakett 

Muu kui seadusandlik Teatises esitatakse järeldused, mis põhinevad viis aastat pärast ENP loomist tehtud ENP strateegilisel läbivaatamisel ning 
laiaulatuslikul konsulteerimisel protsessil, millesse olid kaasatud liikmesriigid, partnerriigid ja muud sidusrühmad. Koos 
teatisega esitatakse 14 komisjoni tailituste töödokumenti (12 aruannet riikide kohta, sektoriaruanne ning aruanne idapartnerluse 
kohta, silmas pidades 2011. aasta esimesel poolaastal toimuvat idapartnerluse tippkohtumist).  

Keskkond 
32 Vee raamdirektiivi prioriteetsete 

ainete nimistu läbivaatamine 
Seadusandlik Vee raamdirektiivis nõutakse, et komisjon vaatab prioriteetsete ainete nimistu läbi iga 4 aasta järel. Prioriteetsed ained on 

ained, mis kujutavad ELi tasandil endast ohtu veekeskkonnale või selle kaudu. Need ained kuuluvad ELi strateegiasse, 
mille alusel võideldakse keemilise reostuse vastu ELi vetes. 
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33 Teatis ELi keskkonnaõiguse ja -
poliitika rakendamise kohta: 
ühine ülesanne  

Muu kui seadusandlik Teatises käsitletakse keskkonnaõigusaktide rakendamise puuduseid ning esitatakse nii edasised strateegilised sammud kui ka 
uuritakse mitmeid praktilisi võimalusi ELi acquis praeguse rakendamise puuduste kõrvaldamiseks. Muu hulgas käsitletakse 
õigusaktide sidususe, õigusnormide täitmise edendamise parandamist, kontrollide tõhususe tugevdamist ning liikmesriikide 
kohtunike rolli suurendamist ELi õigusaktide rakendamise toetamisel.  

Tervise- ja tarbijaküsimused 
34 Ettepanek nakkushaiguseid 

käsitleva otsuse läbivaatamise 
kohta koos algatusega muude 
tõsiste piiriüleste terviseohtude 
vältimise ja kontrolli kohta ELi 
tasandil (terviseohutus Euroopa 
Liidus) 

Seadusandlik Terviseohutuse algatuse eesmärk on läbi vaadata ja ajakohastada nakkushaiguseid käsitlevad kehtivad ELi õigusaktid 
(otsus 2119/98 ja selle rakendusotsused) ning tugevdada koostööd ELi tasandil ülemaailmse rahvatervise seisukohast 
tõsiste piiriüleste terviseohtude valdkonnas (kõiki ohte käsitlev lähenemisviis, mis võtab arvesse ELi tasandil 
olemasolevaid struktuure ja mehhanisme). 

35 Direktiivi 2001/95/EÜ (üldise 
tooteohutuse kohta) läbivaatamine 

Seadusandlik Komisjoni aruandes (2009) üldise tooteohutuse direktiivi rakendamise kohta määrati kindlaks direktiivi parendamise 
valdkonnad. Peamised ajendid on tooteohutusega seotud korduvate hoiatuste käsitlemise kogemused, kasulike ohutuse 
võrdlusnäitajate kehtestamise keerukus ja üleilmastumine. Tarbijatele ohutute kaupade siseturg vajab tõhusamaks 
jõustamiseks lihtsamaid ja selgemaid eeskirju. Ettevõtjad väärivad tõeliselt võrdseid tingimusi. Parendamisel on määrava 
tähtsusega liikmesriikide meetmete parem kooskõlastamine. RAPEXi süsteem on juba laialdaselt kasutusel, kuid selle abil võiks 
veelgi paremini tagada, et kõigile eurooplastele oleks tagatud samast ohutuse tase, kui õigusraamistikku muudetaks paremaks. 

36 Teatis tarbijapoliitika strateegia 
kohta (2014–2020) 

Muu kui seadusandlik Praegune tarbijapoliitika strateegia hõlmab ajavahemikku 2007–2013. Uus strateegia (2014–2020), mis esitatakse 
teatisena, tuleks koostada piisavalt varakult, et kaasneva programmi väljatöötamiseks jääks vajalikul hulgal aega. 

37 Ettepanek tubakatoodete 
valmistamist, esitlemist ja müüki 
käsitleva direktiivi 2001/37/EÜ 
läbivaatamise kohta  

Seadusandlik Tubakatooteid käsitlevate eeskirjade puhul on toimunud oluline areng. Seepärast on vaja direktiivi ajakohastada, et selles 
paremini käsitleda noori inimesi ja haavatavaid rühmi. 

38 Teatis teise ELi loomade kaitset 
ja heaolu käsitleva strateegia 
(2011–2015) kohta 

Muu kui seadusandlik Algatuse eesmärk on koondada selle valdkonna tulevased ELi poliitikasuunad strateegiadokumenti, et nii tagada tulevaste 
meetmete integreeritus ning arusaadavus nii ELis kui ka väljaspool seda. Strateegia vastab sidusrühmade ja Euroopa 
Parlamendi nõudmisele arendada edasi loomade heaolu käsitlevat ELi poliitikat, võttes nõuetekohaselt arvesse selle 
kogukulu ja mõju sektori konkurentsivõimele. 

Siseküsimused 
39 Teatis ELi kava kohta kolmandate 

riikide kodanike integreerimiseks, 
sealhulgas kooskõlastuskorra 
väljatöötamine 

Muu kui seadusandlik Teatisega tuleks käivitada ühise integratsioonikava teine etapp, mille eesmärk on täiustada integratsioonipoliitika 
koordineerimise olemasolevaid vahendeid ja arendada välja uusi vahendeid, sealhulgas Euroopa integratsioonimoodulid. 
See vastab poliitilisele eesmärgile tagada migrantide parem integratsioon, nagu teatatud ELi 2020. aasta strateegias, ning 
põhineb Lissaboni lepinguga loodud uuel õiguslikul alusel (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 79 lõige 4), millega 
võimaldatakse toetavate meetmete võtmine ilma õigusnormide ühtlustamiseta. 

40 Direktiiv broneeringuinfo 
kasutamise kohta õiguskaitse 
eesmärkidel (Euroopa 
broneeringuinfo) 

Seadusandlik Ettepaneku ELi broneeringuinfo raamotsuse kohta ümbervormindamine Lissaboni lepingu jõustumise järel. Ettepanekuga 
nähakse ette, et lennuettevõtjad peavad tegema oma reisijate broneeringuinfo kättesaadavaks liikmesriikide 
õiguskaitseasutustele.  

41 Teatis ELi-sisese solidaarsuse 
suurendamise kohta 

Muu kui seadusandlik Teatise eesmärk on luua ühtne ja ulatuslik raamistik varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajatega seotud 
vastutuse paremaks jagamiseks kogu ELis. 
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42 Euroopa terroristide rahastamise 
jälgimisprogramm 

Seadusandlik ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline terroristide rahastamise jälgimisprogrammi leping annab võimaluse ELis luua 
kaugemas tulevikus ELi süsteem, mis on samaväärne terroristide rahastamise jälgimisprogrammiga, mis tähendaks 
tulevikus eesmärgipärasemat andmete edastamist ja võimaldaks teha andmetest väljavõtteid ELi territooriumil. Nõukogu 
otsuse (ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sõlmimise kohta) artiklis 2 kutsutakse komisjoni üles esitama 
hiljemalt 1. augustiks 2011 õiguslik ja tehniline raamistik andmetest väljavõtete tegemiseks ELi territooriumil.  

43 Õigusakti ettepanek Euroopa 
piiride valvamise süsteemi 
(EUROSUR) loomise kohta 

Seadusandlik EUROSURi eesmärk on tugevdada kontrolli Schengeni välispiiril, eelkõige lõunapoolsel merepiiril ja idapoolsel maismaapiiril. 
EUROSURiga luuakse liikmesriikide ametiasutustele, kes teostavad patrull- ja vaatlustegevust (piirivalve, rannavalve, politsei, 
toll ja merevägi) süsteem operatiivteabe jagamiseks ning omavahel ja FRONTEXiga koostöö tegemiseks, et vähendada 
uppumisjuhte meres ja ELi märkamatult sisenevate ebaseaduslike sisserändajate arvu ning suurendada sisejulgeolekut, 
tõkestades piiriülest kuritegevust, nagu terrorism, inimkaubandus, ebaseaduslik relvade ja uimastite üle piiri toimetamine jne. 
EUROSURi tehnilise ja tegevusraamistiku loomise eesmärgil keskendutakse õigusakti ettepanekus seepärast riiklike 
koordineerimiskeskuste ülesannetele ja funktsioonidele, detsentraliseeritud sidevõrgu loomisele ning esitatakse ühised eeskirjad 
teabe vahetamiseks riiklike koordineerimiskeskuste vahel ja FRONTEXiga. 

44 Teatis, mis käsitleb rände suhtes 
võetud üldise lähenemisviisi 
hindamist ja edasiarendamist 

Muu kui seadusandlik Vastavalt Stockholmi programmis kehtestatule ja võttes arvesse senise töö hindamist, aitab see teatis arendada edasi ja 
konsolideerida rände üldist lähenemisviisi. Teatis töötatakse välja ulatusliku osalusprotsessi käigus, kaasates kõiki 
asjaomaseid sidusrühmi, ning teatisega edendatakse nii suurenenud koordineerimist, ühtsust ja koostoimet kui ka üldise 
lähenemisviisi vahendite strateegilisemat ja tõenditel põhinevat kasutamist. Teatisega kaasneb kolm komisjoni talituste 
töödokumenti, milles analüüsitakse kliimamuutuste mõju rändele, seost rände ja arengu vahel ning tööjõupuudust.  

45 Ettepanek andmete säilitamist 
käsitleva direktiivi 2006/24/EÜ 
läbivaatamise kohta 

Seadusandlik Pärast kehtiva, andmete säilitamist käsitleva direktiivi hindamist ja liikmesriikide konstitutsioonikohtute hiljutisi otsuseid 
on direktiivi läbivaatamise eesmärk võtta andmete säilitamise kohustustes senisest paremini arvesse õiguskaitse alaseid 
vajadusi, isikuandmete kaitset (õigust eraelu puutumatusele) ja mõju siseturu toimimisele (moonutused). 

46 Määrus, millega luuakse menetlus 
nende isikute rahaliste vahendite 
külmutamiseks, keda 
kahtlustatakse terroristlikus 
tegevuses ELis  

Seadusandlik Olemasolevad, Lissaboni lepingu eelsed varade külmutamise meetmed teatavate isikute ja rühmade suhtes, et tõkestada ja 
võidelda terrorismi vastu, on puudulikud, sest õigusliku aluse puudumise tõttu ei ole lubatud koostada nimekirja isikutest, 
keda kahtlustatakse terroristlikus tegevuses ELis. Selle puuduse kõrvaldamiseks on Lissaboni lepinguga loodud uus 
õiguslik alus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 75), mille alusel on vaja välja töötada täiendav nimekirja 
koostamise menetlus siseterroristide puhul.  

Tööstus ja ettevõtlus 
47 Teatis ELi ehitussektori 

jätkusuutliku konkurentsivõime 
strateegia kohta 

Muu kui seadusandlik Teatises määratletakse strateegia Euroopa ehitussektori konkurentsivõime tugevdamiseks, vastates samal ajal praegustele ja 
tulevastele ühiskondlikele probleemidele kuni 2020. aastani. Selles esitatakse prioriteetsete meetmete kogum, mida peavad 
rakendama peamised sektoris osalejad (ELi tasand, liikmesriikide ametiasutused, tööstusharu) ja mis võimaldab teha 
märgatavaid samme ettenähtud eesmärkide saavutamise suunas. Maksimaalse mõju saavutamiseks hõlmab see asjakohast 
koordineerimise menetlust. Eesmärkide ja meetmete puhul on võetud täiel määral arvesse liikmesriikide eripära, ehituse 
erinevaid allsektoreid, erinevusi ettevõtjate rollis ja suuruses ning tsüklilise majandusarengu mõju. 

48 Nõukogu direktiivi 89/105/EMÜ 
(mis käsitleb inimtervishoius 
kasutatavate ravimite 
hinnakujundust reguleerivate 
meetmete läbipaistvust ja nende 
hõlmamist siseriiklike 
tervisekindlustussüsteemidega) 
läbivaatamine 

Seadusandlik Algatuse aluseks olev poliitikaeesmärk on parandada ravimite siseturu toimimist. Seepärast on läbivaatamise eesmärk 
otsida võimalust ajakohastada 1989. aasta direktiivi, võttes arvesse Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikat, 
farmaatsiasektori küsitluse ja turujärelevalve tulemusi ning arenguid turul ja liikmesriikide hinnakujundamise ja 
hüvitamise eeskirjades. 
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49 Eelnevalt teises liikmesriigis 
registreeritud mootorsõidukite 
registreerimine 

Seadusandlik Peamine poliitikaeesmärk on parandada siseturu toimimist, kaotades kaupade, teenuste ja töötajate vaba liikumise tõkked, 
mis tulenevad erinevatest haldusformaalsustest ja nõuetest eelnevalt teises liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite 
registreerimisel. 

50 Ettepanek määruse kohta, milles 
käsitletakse mootorsõidukite 
lubatavat mürataset ja 
heitgaasisüsteemi 

Seadusandlik Algatuse peaeesmärk on vähendada mootorsõidukite liiklusest põhjustatud müraga kokkupuute negatiivset mõju Euroopa 
kodanikele. Konkreetne eesmärk on muuta ja parandada mootorsõidukite mürataseme suhtes kohaldatavaid Euroopa 
süsteemi tüübikinnituse nõudeid. See hõlmab kõiki sõiduautode, veoautode, veokite ja busside uusi tüüpe, mis kiidetakse 
heaks pärast kõnealuse õigusakti jõustumist. 

51 Määrus, millega luuakse ELi 
globaalsete 
satelliitnavigatsioonisüsteemide 
jaoks tsiviilvastutuse kord  

Seadusandlik Üldeesmärk on aidata täpsustada ELi globaalsete sateliitnavigatsioonisüsteemide suhtes kohaldatavat tsiviilvastutuse 
korda kui ELi globaalsete sateliitnavigatsioonide edasise kasutamise üht finantsaspekti. Konkreetne eesmärk on 
kehtestada ühtne vastutuskord, millega tasakaalustatakse kõikide sidusrühmade huvid:  
– kasutajate ja kolmandate isikute kui võimalike hagejate huvid; 
– ja kõigi muude globaalsete sateliitnavigatsioonisüsteemide ahelas osalejate kui võimalike kostjate huvid. 
Tegevuseesmärk on määratleda eeskirjad, mis on kokkusobivad ELi globaalsete sateliitnavigatsioonisüsteemide 
rakendamise eripäraga. 

52 Ettepanek direktiivi kohta, millega 
muudetakse raamdirektiivi 
2007/46/EÜ, mis käsitleb 
mootorsõidukite tüüpkinnitust 
(millega kehtestatakse 
turujärelevalve uue õigusraamistiku 
sätted toodete turustamise kohta) 

Seadusandlik Üldine poliitikaeesmärk on kaitsta ja tugevdada mootorsõidukite siseturgu, tagades, et on olemas kõik vajalikud 
mehhanismid mootorsõidukitööstuse toodete raamõigusaktide tõhusaks ja ühtseks rakendamiseks ning jõustamiseks. 
Selle eesmärk on saavutada olukord, et nii kõik mootorsõidukid kui ka sellistele sõidukitele ettenähtud süsteemid, osad ja 
eraldi seadmestikud, mis lastakse ELi turule, vastavad kehtivatele nõuetele, tagamaks ohutuse ja keskkonnakaitse kõrge 
taseme. Samuti on eesmärk tagada kõigile osalevatele ettevõtjatele võrdsed tingimused. 

Siseturg ja teenused 
53 ELi riigihangete õigusraamistiku 

ajakohastamine 
Seadusandlik Algatuse eesmärk on ajakohastada ja lihtsustada olemasolevat ELi riigihangete raamistikku (direktiivid 2004/17/EÜ ja 

2004/18/EÜ). Säilitades läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtted, püütakse läbivaatamisega tagada, et ELi 
riigihangete raamistik oleks optimeeritud vastavalt aruka reguleerimise põhimõtetele nii, et sellega saavutataks parimad 
võimalikud hanketulemused vähimate võimalike tehingukulude ja halduskoormusega. Muu hulgas käsitletakse selliseid 
küsimusi, nagu hankemenetluste lihtsustamine, e-hankeid käsitlevate sätete ajakohastamine, avaliku sektori sisene 
koostöö ning riigihanke võimalik kasutamine muude poliitikaeesmärkide saavutamiseks. 

54 Direktiiv kindlustuse tagamise 
skeemide kohta  

Seadusandlik Kindlustuse tagamise skeeme käsitleva õigusakti (direktiiv) ettepanek, eesmärgiga tagada, et kõigis liikmesriikides on 
kindlustuse tagamise skeemid ning et need skeemid vastavad teatavatele miinimumnõuetele. 

55 Määrus Euroopa fondi kohta Seadusandlik Eesmärk on aidata lahendada piiriüleseid probleeme, millega fondid (ning võimalik, et ka muud heategevuse õiguslikud 
vormid) ja nende rahastajad silmitsi seisavad, eelkõige ülemäärase halduskoormuse või õiguslike piirangute tõttu. 

56 Algatus kontsessioonide kohta Seadusandlik Pakkuda õiguslikku selgust ja kindlust seoses eeskirjadega, millega reguleeritakse kontsessioonilepingute sõlmimist. 
57 Direktiiv, millega tagatakse 

jaeinvestoritele suunatud 
kombineeritud investeerimistoodete 
puhul lepingueelselt kohustuslikult 
avaldatava teabe ja müügi 
eeskirjade järjepidevus ja tõhusus  

Seadusandlik Saavutada kõrge tarbijakaitse tase, kehtestades toodete kohta avaldatavat teavet ja müüki käsitlevad asjakohased ja 
võrreldavad nõuded sarnastele toodetele. 
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58 Roheline raamat 
kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise direktiivi kohta: 
edasised sammud võimaliku 
reformi suunas 

Muu kui seadusandlik Esitada hindamisaruanne, mis põhineb praegu kehtiva kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi järelhindamisel, 
ning roheline raamat, mille alusel konsulteeritakse kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi täiendava reformi 
vajaduse üle.  

59 Teatis ja aruanne teenuste 
direktiivi rakendamise ja selle 
vastastikuse hindamise tulemuste 
kohta 

Muu kui seadusandlik Teatises/aruandes kirjeldatakse vastastikuse hindamise protsessi ja siseturu olukorda pärast teenuste direktiivi 
rakendamist ning esitatakse järelmeetmed (nt, kas teatavates valdkondades on vaja kaaluda täiendavate meetmete (kas 
õigusaktide või muu) võtmist). 

60 Roheline raamat äriühingu 
üldjuhtimise raamalgatuse kohta  

Muu kui seadusandlik Kaaluda erinevaid äriühingu üldjuhtimisega seotud küsimusi, sealhulgas nõukogu tõhus toimimine, vähemusaktsionäride 
kaitse, aktsionäri/investori kaasatus ning üldised küsimused seoses „järgi või selgita” põhimõtte toimimisega ja 
järelevalvega erinevates liikmesriikides.  

61 Sotsiaalse ettevõtluse algatus Muu kui seadusandlik ja 
seadusandlik  

Edendada sotsiaalset ettevõtlust ja selle arengut ühtsel turul. 

62 ELi raamistik finantssektoris 
kohaldatavate sanktsioonide 
ühtlustamise kohta 

Seadusandlik Tugevdada liikmesriikide karistussüsteeme sidusal viisil ning parandada sanktsioonide jõustamist. 

63 Väärpabereid käsitlev direktiiv 
Määrus väärtpaberite 
keskdepositooriumide kohta 

Seadusandlik Peamine poliitikaeesmärk on lihtsustada väärtpaberite hoidmist ja tehinguid, ühtlustades liikmesriikide õigust. See käsitleb nii 
materiaalõigust kui ka kollisiooninorme. 
Teine poliitikaeesmärk on kaotada eeskirjad, mis takistavad emiteeritud väärtpaberite hoiustamist muus liikmesriigis asuvas 
depositooriumis. 

64 Eurofondide direktiivi muutmine 
seoses eeskirjadega eurofondide 
depositooriumide ja tasude korra 
kohta  

Seadusandlik Suurendada investorite kaitset ning luua võrdsed tingimused eurofondide investoritele kogu Euroopas, nähes ette täpsed 
eeskirjad, kuidas depositooriumid hoiavad väärtpabereid. 

65 Tööandjapensionide 
kogumisasutuste direktiivi 
läbivaatamine 

Seadusandlik Säilitada võrdsed tingimused Solventsus II-ga ja edendada selles valdkonnas rohkem piiriülest tegevust ning seega aidata 
kaasa elanikkonna vananemisest ja valitsemissektori võlast tulenevate probleemide lahendamisele. 

66 Jätkumeede rohelisele raamatule 
äriühingu üldjuhtimise kohta 
finantsasutustes 

Seadusandlik Parandada finantseerimisasutustes äriühingu üldjuhtimise mehhanismide kvaliteeti, et vältida selliste äriühingu 
üldjuhtimise probleemide kordumist pankades ja muudes finantseerimisasutustes, mis aitasid kaasa 2008. aasta 
finantskriisi tekkimisele. 

Õigusküsimused, põhiõigused ja kodakondsus  
67 Ettepanek määruse kohta, milles 

käsitletakse kollisiooninorme 
abielusuhtest tulenevate varaliste 
õigustega seotud asjades, 
sealhulgas kohtualluvuse ja 
vastastikuse tunnustamise 
küsimus, ning ettepanek määruse 
kohta, milles käsitletakse 

Seadusandlik Määrusega nähakse ette objektiivsed kriteeriumid, mille põhjal otsustada kohaldatava seaduse üle, et lahendada 
rahvusvaheliste abielude puhul abielusuhtest tulenevate varadega seotud küsimusi. See hõlmaks ka erinevates 
liikmesriikides asuvaid abielusuhtest tulenevaid varasid. Määruses käsitletakse ka vastutava liikmesriigi kohtu määramist 
ning see sisaldab mehhanismi kohtuotsuste tunnustamiseks ja täitmiseks erinevates liikmesriikides. 
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lahkumineku varalisi tagajärgi 
muude kooseluvormide korral 

68 ELi raamistik, mis käsitleb 
riiklikke strateegiaid romade 
integreerimiseks 

Muu kui seadusandlik Teatises, mis põhineb romade rakkerühma esimese etapi tööl, hinnatakse eelkõige ELi vahendite kasutamist 
liikmesriikide poolt ja selle tõhusust romade integreerimise toetamiseks. Selles tehakse kindlaks puudused vahendite 
kasutamisel ning esitatakse ettepanekud meetmete võtmiseks.  

69 Ettepanek direktiivi kohta, milles 
käsitletakse juristi abi 
kättesaadavust 
kriminaalmenetluses 

Seadusandlik Algatus on kavandatud tagamaks, et kogu ELis on kahtlustatavatel ja süüdistatavatel järjepidev ja piisav võimalus 
kasutada kriminaalmenetluses juristi teenust. Ettepanek on osa teekaardist, mille eesmärk on tugevdada kahtlustatavate 
või süüdistatavate isikute menetlusõigusi kriminaalmenetluses.  

70 Õigusakti ettepanek, millega 
muudetakse konsulaarkaitse 
õiguse rakendamist käsitlevat 
otsust 1995/553/EÜ 

Seadusandlik Igal ELi kodanikul, kes asub kolmandas riigis, kus tema liikmesriigil puudub esindus, on õigus saada tõhusat 
konsulaarabi mõne teise liikmesriigi saatkonnast või konsulaadist selle riigi kodanikega samadel tingimustel. Ettepaneku 
eesmärk on aidata liikmesriike selle ülesande täitmisel, tehes ettepaneku võtta konkreetseid meetmeid, et tagada kõikide 
ELi kodanike teadlikkus oma õigustest ja kaitse täpne ulatus. 

71 Õigusakti ettepanek 
kriisiolukorras pakutava 
konsulaarkaitse rahalise 
hüvitamise täiustamise kohta 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on luua kriisiolukordadeks liikmesriikide vaheline hüvitussüsteem kooskõlas komisjoni tegevuskavaga 
2007–2009 kolmandates riikides tõhusa konsulaarkaitse tagamise kohta. 

72 Reisipakette, puhkusepakette ja 
ekskursioonipakette käsitleva 
nõukogu direktiivi 90/314/EMÜ 
läbivaatamine 

Seadusandlik Ettepaneku eesmärk on ajakohastada kehtivaid eeskirju pakettreise ostvate tarbijate kaitsmiseks, eriti internetist ostmisel, 
ning lihtsustada pakettreiside ostmist muudest liikmesriikidest. 

73 Teatis eksitavat ja võrdlevat 
reklaami käsitleva direktiivi kohta 

Muu kui seadusandlik Teatises määratakse kindlaks direktiivi võimalikud läbivaatamise valdkonnad ja analüüsitakse neid. 

74 Teatis Euroopa õigusalase 
koolituse kohta  

Muu kui seadusandlik Kooskõlas Stockholmi programmiga esitatakse teatises mõtted, kuidas suurendada nende õigusvaldkonna töötajate arvu, 
keda on ELi liikmesriikides koolitatud ELi acquis valdkonnas, toetada Euroopa õigusalaste koolituste väljatöötamist ja 
korraldamist kohalikul, riigi või Euroopa tasandil ja parandada nende kvaliteeti ning toetada Erasmus-tüüpi vahetuste 
väljatöötamist ja korraldamist. 

75 Määrus, mis käsitleb piiriüleste 
liiklusõnnetuste aegumistähtaega 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on tagada, et piiriüleste liiklusõnnetuste ohvritel ei oleks oht jääda ilma õigusest hüvitisele tulenevalt 
aegumistähtaegade erinevustest liikmesriikides. 

76 Rahalisi karistusi käsitleva 
raamotsuse läbivaatamine 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on tagada teises liikmesriigis määratud rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise ja jõustamise 
järjepidev kohaldamine. 

77 Õigusakti ettepanek sugulaste, 
tööandjate ja konsulaarasutustega 
suhtlemise kohta 
kriminaalmenetluses  

Seadusandlik Algatus on kavandatud, et tagada järjepidevad ja piisavad ühised miinimumeeskirjad õiguse kohta, mis seisneb selles, et 
kõikjal ELis teavitatakse vähemalt ühte inimest kriminaalmenetlusega vabaduse kaotanud kahtlustatava ja süüdistatava 
vabadusekaotusest. See ettepanek on osa teekaardist, mille eesmärk on tugevdada kahtlustatavate või süüdistatavate 
isikute menetlusõigusi kriminaalmenetluses. 

78 Euroopa tööturu osapooltega 
konsulteerimine (esimene ja teine 
etapp) seoses töö, pere- ja eraelu 
kokkusobitamisega (2011) 

Muu kui seadusandlik Kooskõlas 2010. aastal vastuvõetud „Naiste hartaga” ja pärast 2008. aasta ühitamispaketti konsulteerib komisjon Euroopa 
tööturu osapooltega täiendavate seadusandlike meetmete küsimuses, et parandada töö- ja eraelu tasakaalu, sealhulgas 
käsitletakse isapuhkust ja puhkust ülalpeetava pereliikme hooldamiseks. Nendel meetmetel on topelteesmärk: suurendada 
naiste tööhõive määra, sest naistel lasub peamine kohustus laste ja ülalpeetavate pereliikmete hoolitsemise eest, ning 
tegeleda demograafilise probleemi lahendamisega. Sõltuvalt konsulteerimise tulemusest võib komisjon 2012. aastal võtta 
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vastu õigusakti ettepaneku töö ja pereelu kokkusobitamise kohta, sealhulgas isapuhkuse ja ülalpeetava pereliikme 
hooldamise puhkuse kohta. 

Merendus ja kalandus 
79 Ettepanek Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu seadusandliku meetme 
kohta, millega luuakse mereala 
ruumilise planeerimise raamistik  

Seadusandlik Tagada, et liikmesriikidel oleks püsiv, töökindel ja tulevikku suunatud integreeritud planeerimise raamistik mereala 
kasutamise optimeerimiseks, millest saab kasu majandusareng ja merekeskkond, ning et seda tehes kohaldatakse ühtset 
lähenemisviisi, et hõlbustada piiriülest mereala ruumilist planeerimist. 

ELi finantshuvide kaitse 
80 Teatis Euroopa Liidu 

finantshuvide kaitse kohta, 
sealhulgas kriminaalõiguse abil 

Muu kui seadusandlik Eesmärk on kirjeldada võimalusi, kuidas komisjon saab kasutada Lissaboni lepinguga antud uusi volitusi, et kaitsta liidu 
finantshuve, esitades tulevikku suunatud ja ühtse lähenemisviisi põhimõtted Euroopa Liidu finantshuvide kaitse 
tugevdamiseks, sealhulgas kriminaalõiguse abil.  

81 Jätk aruteludokumendile, milles 
käsitletakse Euroopa 
Pettusevastase Ameti (OLAF) 
reformi – muudetud ettepanekud 
OLAFi määruste 1073/1999 ja 
1074/1999 muutmiseks  

Seadusandlik Komisjon võtab vastu muudetud ettepaneku määruse 1073/1999 muutmise kohta. Muudetud ettepaneku eesmärk on 
parandada OLAFi juurdluste tõhusust ja ameti vastutust. 

Teadustegevus ja innovatsioon 
82 Euroopa strateegia ja tegevuskava 

jätkusuutliku biotehnoloogial 
põhineva majanduse 
saavutamiseks 2020. aastaks 

Muu kui seadusandlik Teatises esitatakse visioon ning tegevuskava jätkusuutliku ja innovatiivse Euroopa biomajanduse saavutamiseks 
2020. aastaks, sealhulgas:  
– Euroopa innovatsioonialase partnerluse rakendamine ja Euroopa teadusruumi väljakujundamine biomajanduse 
sektorites;  
– innovatsiooni raamtingimuste parandamine, sealhulgas teadmussiirde ja riigihanke edendamine ning standardite 
väljatöötamine;  
– liikmesriikide riiklike teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonisüsteemide reformide ergutamine, et võimaldada 
biomajanduse arengut liikmesriigi tasandil.  
 

83 Teatis, mis käsitleb partnerlust 
teadustegevuses ja innovatsioonis 
 

Muu kui seadusandlik Komisjon esitab teatise selle kohta, kuidas innovatsiooni ja teadustegevuse erinevad partnerlused (nt avaliku ja erasektori 
partnerlus ning avaliku sektori sisene partnerlus) saavad aidata kaasa ELi 2020. aasta strateegia ja „Innovatiivse liidu” 
eesmärkide saavutamisele. Erilist tähelepanu pööratakse innovatsioonialaste partnerluste mõistele. 
 

84 Teatis teadusinfo kohta Muu kui seadusandlik Jätkumeede 2007. aasta teatisele teadusinfo kohta digitaalajastul, mis võeti vastu digitaalsete raamatukogude algatuse osana. 
Teatises antakse ülevaade arengutest teadusinfole juurdepääsu valdkonnas ning kirjeldatakse komisjoni edasisi samme. Muu 
hulgas määratletakse seisukoht võimaluse suhtes laiendada avatud juurdepääsu volitust praegustelt pilootvaldkondadelt kogu 
kaheksandale raamprogrammile. 

Maksundus ja tolliliit 
85 Finantssektori maksustamine Seadusandlik ja muu kui 

seadusandlik 
Algatus on järg teatisele, mis võeti vastu 7. oktoobril ja milles esitati kaheks jagunev lähenemisviis finantssektori 
maksustamiseks, et tegeleda ülemaailmsete ja Euroopa probleemidega. Komisjon toetab mõtet kehtestada ülemaailmsel tasandil 
ülemaailmne finantstehingute maks. Finantstegevusmaks näib olevat parim viis selleküsimusega tegelemiseks ELis. Komisjon 
jätkab kõnealuste võimaluste hindamist, et esitada 2011. aasta suvel poliitikaalgatused finantssektori maksustamise kohta. Enne 
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mis tahes ettepaneku esitamist on oluline hinnata uue eeskirja, võimalike pangatasude ja -maksude kumulatiivset mõju 
finantseerimisasutustele. 

86 Algatus piiriüleste 
pärandimaksude kohta 

Muu kui seadusandlik Edendada pärandimaksude koordineerimist ELi liikmesriikide vahel, et vältida piiriülestes olukordades nii 
topeltmaksustamist kui ka maksustamata jätmist, ning esitada liikmesriikidele selles valdkonnas soovitus. 

Kaubandus 
87 Teatis kaubanduse ja arengu 

kohta 
Muu kui seadusandlik Teatis on jätkumeede ELi 2020. aasta strateegiale ja komisjoni teatisele tulevase kaubanduspoliitika kohta ning täiendab 

neid. Teatises kirjeldatakse täpsemalt, kuidas ELi tulevane kaubanduspoliitika sisaldab tugevat arengumõõdet ning 
vastatakse arenguriikidest ja vähim arenenud riikidest kaubanduspartnerite konkreetsetele arenguvajadustele ja 
olukorrale, et toetada nende integratsiooni maailmamajandusse. 

Transport 
88 Ettepanek turvaskannerite kohta Seadusandlik Jätkumeetmena 2010. aasta juuni aruandele turvaskannerite kohta ning sõltuvalt mõjuhinnangu tulemustest loodaks 

ettepanekuga õiguslik raamistik turvaskannerite kasutamiseks ELi lennujaamades. 
89 Merenduse sotsiaalmeetmete kava 

pakett 
Seadusandlik ja muu kui 
seadusandlik 

Paketis arutletakse meretranspordi inimfaktori erinevate aspektide, eelkõige meremeeste koolituse ja sertifitseerimise üle 
(teatis meretranspordi sotsiaalmeetmete kava kohta, ettepanek direktiivi kohta, millega kontrollitakse ILO konventsiooni 
kohaldamist, ettepanek meremeeste koolitust käsitleva direktiivi 2008/106/EÜ läbivaatamise kohta). 

90 Teatis rahvusvahelise 
transpordipoliitika kohta 
naaberriikide suhtes 

Muu kui seadusandlik See on laienemise peadirektoraadi, koostöötalituse EuropeAid ja välissuhete peadirektoraadi / Euroopa välisteenistuse 
ühine teatis ning selles käsitletakse transpordipoliitikat naaberriikide ja laienemisprotsessis osalevates riikide suhtes. 
Selles tegevuskavas koondatakse ühte poliitikaraamistikku kõik erinevad idapartnerluse ja laienemisega seotud 
transpordipoliitika valdkonnad, sealhulgas seotakse need paremini meie üleeuroopalise transpordivõrgu poliitikaga. 

91 Transpordi strateegiline 
tehnoloogiakava 

Muu kui seadusandlik Transpordi strateegilises tehnoloogiakavas esitatakse strateegiline raamistik teadustegevuse ning tehnoloogiate 
arendamiseks ja kasutuselevõtuks, tuginedes poliitikavajadustele ning visioonile 2050. aastaks loodava tõhusa ja 
keskkonnasõbraliku ühtse transpordisüsteemi kohta. 

92 E-liikuvuse pakett Seadusandlik ja muu kui 
seadusandlik 

Õiguslike meetmete paketiga võetakse mitme transpordiliigi puhul kasutusele uus tehnoloogia, et toetada tõhusat ja 
keskkonnasõbralikku transpordisüsteemi. Meetmed hõlmavad integreeritud rongipiletite müüki, digitaalset sõidumeerikut, 
elektroonilist teemaksu kogumist, integreeritud merendusteavet jne. 
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2012 – 2014 
Nr Pealkiri Algatuse liik Eesmärkide kirjeldus Vastuvõtmise aasta 
Kliimameetmed 
1 Meetmed, et lisada 

meretranspordi heitkogused ELi 
kasvuhoonegaasiheidete 
vähendamise kohustusse, juhul 
kui ei lepita kokku 
rahvusvahelistes eeskirjades 

Seadusandlik Vastavalt ELi kliima- ja energiaalastele õigusaktidele tuleks võtta meetmed, et lisada 
meretranspordi heitkogused ELi kasvuhoonegaasiheidete vähendamise kohustusse juhul, 
kui 2011. aastaks ei ole need heited hõlmatud vähendamise eesmärke käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppega. 

2012 

Ühtekuuluvuspoliitika 
2 Teine strateegiline aruanne 

2007.–2013. aasta 
ühtekuuluvuspoliitika 
programmide rakendamise 
kohta 

Muu kui seadusandlik  Määruse 1083/2006 artiklis 30 nõutakse, et komisjon esitab strateegilise aruande 
hiljemalt 1. aprilliks 2013. 

2013 

Konkurents 
3 Päästmiseks ja 

ümberkorraldamiseks antavat 
riigiabi käsitlevate suuniste 
läbivaatamine 
 

Muu kui seadusandlik Kehtivaid päästmise ja ümberkorraldamise suuniseid kohaldatakse kuni 2012. aasta 
oktoobrini. Kuigi finantskriisi tõttu pikendati kehtivaid päästmise ja ümberkorraldamise 
suuniseid, algas ettevalmistav töö nende läbivaatamiseks juba 2007. aastal, kui eesmärk 
oli veel vaadata suunised läbi 2009. aastal. 

2012 

4 Regionaalabi suuniste 
läbivaatamine  
 

Muu kui seadusandlik – Praegused suunised kehtivad kuni 31. detsembrini 2013;  
– piirkondade piiritlemist, lubatud abi ülemmäärasid ja ulatuslikke investeerimisprojekte 
käsitlevate eeskirjade võimalik läbivaatamine. 

2012 

5 Lairibavõrkusid käsitlevate 
riigiabisuuniste läbivaatamine 

Muu kui seadusandlik Kehtivad suunised tuleb läbi vaadata hiljemalt 30. septembriks 2012. 2012 

Arengu valdkond 
6 Ettepanek nõukogu otsuse 

kohta, millega asendatakse 
nõukogu 27. novembri 
2001. aasta otsus 2001/822/EÜ 
ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise 
kohta Euroopa Ühendusega 
(„ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise 

Seadusandlik Nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsus 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide 
assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega („ülemeremaade ja -territooriumide 
assotsieerimise otsus”) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2013 ja see on vaja asendada uue 
otsusega. 

2012 
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otsus”) 
Tööhõive, sotsiaalküsimused ja kaasatus 
7 Teatis „Tööturualase teabe 

kogumise ja oskuste haldamise 
arendamine: ELi oskuste auditi 
suunas” 

Muu kui seadusandlik Jätkumeetmena suurprojektile „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava” on ELi oskuste 
auditi eesmärk hinnata praegust ja tulevast oskuste pakkumist ja tööturu vajadusi ning 
nende mõju haridus- ja koolitussüsteemidele. ELi oskuste audit tuleks teostada iga kahe 
aasta järel. 

2012 

8 Õigusakti ettepanek ELi 
võõrtöötajate õiguste jõustamise 
kohta, lähtudes töötajate vaba 
liikumise põhimõttest 

Seadusandlik Kaotada ELi töötajate liikuvuse olemasolevad tõkked, parandades ELi õigusega antud 
õiguste jõustamist. 

2012 

9 Komisjoni teatis tööohutust ja 
töötervishoidu käsitleva uue ELi 
strateegia kohta (2012) 

Muu kui seadusandlik Teatises määratletakse uus töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 
2013–2020. 

2012 

10 Ettepanek määruse kohta, 
millega muudetakse määrust 
1612/68 (EURES) 

Seadusandlik Ettepanekuga toetatakse suurprojekti „Noorte liikuvus” rakendamist. Täpsemalt on selle 
eesmärk reformida EURESi võrgustikku, parandada juba olemasolevaid teavitamise ja 
nõustamise tegevust ning laiendada seda nii, et see hõlmaks kogu ELi hõlmavat noorte 
töötajate liikuvuse kava.  

2012 

11 Õigusakti ettepanek direktiivi 
2004/37 (töötajate kaitse kohta 
tööl kantserogeenide ja 
mutageenidega kokkupuutest 
tulenevate ohtude eest) 
muutmise kohta (2013)  

Seadusandlik Eesmärk on läbi vaadata kehtiv õigusraamistik, et käsitleda vähki haigestumise riski 
vähendamist vastuvõetava tasemeni, parandada riskijuhtimist ning hinnata direktiivi 
reguleerimisala laiendamist, et võtta arvesse uusi riskifaktoreid ja reproduktiivtoksilisi 
aineid. 

2013 

Energeetika 
12 Määrus tuumakaupade 

ühendusesisest edasitoimetamist 
käsitleva aruandluse kohta 

Seadusandlik Luua aruandluse mehhanism, mis käsitleb ühendusesisest tuumakaupade 
edasitoimetamist, mille suhtes kohaldatakse liikmesriikide ja Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri vahel sõlmitud tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete lepingute 
lisaprotokollist tulenevat aruandluse nõuet. Kahesuguse kasutusega kaupu käsitleva 
uuesti sõnastatud määruse (määrus EÜ 428/2009) vastuvõtmise raames nõustusid 
liikmesriigid läbi vaatama nende tuumakaupade loetelu, mille suhtes on kehtestatud 
ühendusesisene ekspordikontroll. 

2012 

Keskkond 
13 Geneetilistele ressurssidele 

juurdepääsu ja nende 
kasutamisest saadava tulu 
jaotamise pakett seoses 
geneetilistele ressurssidele 
juurdepääsu ja nende 
kasutamisest saadava tulu 
jaotamise rahvusvahelise 

Seadusandlik ja muu kui 
seadusandlik 

Algatused on osa ettevalmistavast protsessist, mille alusel ELi kirjutab alla ja ratifitseerib 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu jaotamist 
käsitleva rahvusvahelise lepingu.  
 
Geneerilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu jaotamist 
käsitleva protokolli allakirjutamine ja ratifitseerimine peavad põhinema teatisel selle 
kohta, kuidas komisjon kavatseb rakendada geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja 
nende kasutamisest saadava tulu jaotamist käsitlevat protokolli ELis õiguslike ja muude 

2012 
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korraga, sealhulgas ettepanekud 
nõukogu otsuste kohta, mis 
käsitlevad rahvusvahelise 
kokkuleppe allakirjutamist ja 
ratifitseerimist ning asjakohaste 
algatuste rakendamist ELi 
tasandil 

meetmete kaudu. 
Samuti on ette nähtud asjakohased järelmeetmed geneetilistele ressurssidele juurdepääsu 
ja nende kasutamisest saadava tulu jaotamist käsitleva protokolli rakendamiseks ELis. 

14 Keskkonnamõju hindamise 
direktiivi läbivaatamine 

Seadusandlik Läbivaatamise üldeesmärk on parandada direktiivi toimimist, tagades keskkonnamõju 
hindamise põhimõtete järjepideva ja tõhusa kohaldamise, ning tagada vastavus 
rahvusvaheliste kohustustega, mis tulenevad Espoo konventsioonist (sealhulgas 
keskkonnamõju strateegilise hindamise protokoll). 

2012 

15 Kava Euroopa veevarude 
kaitsmiseks 

Seadusandlik ja muu kui 
seadusandlik 

Eesmärk on tagada piisav kogus kvaliteetset vett veeökosüsteemide toimimiseks, 
säästvaks kasutamiseks inimvajaduste rahuldamiseks ja majandustegevuseks. See 
põhineb olemasoleva veepoliitika läbivaatamisel, sealhulgas veepuudust, haavatust ja 
põuda käsitleva poliitika läbivaatamisel, ning vee raamdirektiivi rakendamise 
hindamisel. ELi potentsiaal vee säästmiseks on juba hinnanguliselt 40 %. Avaliku ja 
erasektori hoonete vee säästmise edendamiseks võiks ette näha veekasutuse tõhustamise 
algatuse. 

2012 

16 Sisekretsioonisüsteemi 
kahjustajaid käsitleva strateegia 
läbivaatamine 

Muu kui seadusandlik Võttes aluseks 2010/2011. aasta aruande sisekretsioonisüsteemi kahjustajaid käsitleva 
praeguse strateegia kohta, analüüsitakse strateegia läbivaatamisel tugevdatud kontrolli ja 
piirangute võimalust seoses nende ainete tootmise, impordi ja kasutamisega ning nendele 
loa andmisega, mida käsitletakse sisekretsioonisüsteemi kahjustajatena. 

2012-2013 

Tervise- ja tarbijaküsimused 
17 Pakett sisaldab järgmiseid 

algatusi: 
 
1. Ettepanek loomatervishoidu 
käsitlevate õigusaktide kohta 

 
 
Seadusandlik 

 
 
Ettepanek põhineb kehtivate õigusaktide rakendamisega saadud kogemustel ning 
teostatud ELi loomatervishoiupoliitika ulatuslikul hindamisel. Uute loomatervishoidu 
käsitlevate õigusaktide eesmärk on kehtestada ELis loomatervishoiu valdkonnas senisest 
selgem õiguslik struktuur, mis koondab mitu õigusakti ühte ulatuslikku loomatervishoiu 
raamistikku. 
 

2012 
 

 2. Ettepanek määruse 882/2004 
(ametlike kontrollide kohta 
kogu toiduahelas) läbivaatamise 
kohta, mis käsitleb eelkõige 
ametlike kontrollide 
rahastamist, veterinaarravimite 
jääkide kontrolli (direktiiv 
96/23/EÜ) ning kolmandatest 
riikidest ELi importimiseks 
esitatud toodete ja loomade 

Seadusandlik Määruse 882/2004 läbivaatamise eesmärk on võtta arvesse mitme praegu teostatava 
hindamise tulemust (lõivude, jääkide, impordikontrollide kohta), mille eesmärk on 
tõhustada ametlikke kontrolle toiduahelas, käsitledes konkreetselt reguleeritud valdkondi 
(jäägid) ning vastuolusid ja lahknevusi jõustamises (lõivud) ning kehtestades 
piirikontrolli puhul paindlikuma riskipõhise lähenemisviisi. 
Samuti on eesmärk tagada täielikult integreeritud kontrollisüsteemid, mis hõlmavad 
loomatervishoidu ja taimetervist, ning lihtsustada komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
jõustamisalase koostöö raamistikku. 
Ettepaneku eesmärk on ka lihtsustada ja ratsionaliseerida üldist raamistikku, mille alusel 
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veterinaarkontrolli põhimõtteid 
(direktiiv 97/78/EÜ ja direktiiv 
91/496/EMÜ) 
 

komisjon ja liikmesriigid teevad määruse kohast koostööd. 

 3. Taimetervist käsitlevad ELi 
õigusaktid  

 Algatus kajastab vajadust ajakohastada olemasolevat taimetervise korda, võttes aluseks 
korra hiljutise järelhindamise. Uute kahjurite ja haiguste sissetoomise parema 
vältimisega välditakse hilisemas etapis kalleid kampaaniaid nende hävitamiseks või 
kontrollimiseks, hoitakse ära välditav pestitsiidide kasutamise suurenemine, edendatakse 
säästvat tootmist ja põllumajanduslikku konkurentsivõimet ning aidatakse tagada toiduga 
kindlustatus ning metsade, maastike ja aedade kaitse. Täiustatud õigusaktid ja paremini 
ühtlustatud rakendussätted võimaldavad tõhusamalt tegeleda üleilmastumise ja 
kliimamuutuste mõjuga taimetervisele. 

 

18 Pakett 
1) Ettepanek veterinaarravimeid 
käsitleva direktiivi 
läbivaatamise kohta 

Seadusandlik Hinnatakse veterinaarravimeid käsitlevaid õigusakte, et määrata kindlaks ülemäärane 
halduskoormus ja täpsustada probleemid, nt loa saanud veterinaarravimite puudus, 
millega ravida väiksemate loomaliikide haiguseid või harva esinevaid haiguseid. 
Läbivaatamise eesmärk on suurendada ravimite kättesaadavust turul ning vähendada 
ettevõtjate koormust, muutes veterinaarravimitele lubade andmise protsessid 
sujuvamaks, pidades samal ajal silmas rahvatervist, loomatervishoidu ning keskkonda. 

2012  

 2) Ettepanek ravimsööda 
läbivaatamise kohta 

 Algatuse eesmärk on täpsustada ravimsööta käsitlevate õigusaktide reguleerimisala 
muude söödaõiguse osade ja veterinaarravimeid käsitlevate õigusaktide suhtes, et hinnata 
seost veterinaarravimite otse manustamise ja nende manustamise vahel ravimsööda 
kaudu ning hinnata veterinaarravimite manustamise erinevaid lahendusi kulude, ohutuse 
ja tõhususe alusel. Algatusega püütakse luua ELis võrdsed tingimused ja tagada 
ravimsööda ohutu ja tõhus kasutamise. 

 

19 Teatis tarbijate teadlikkuse 
suurendamise kohta 

Muu kui seadusandlik Turud, turundus, tooted ja teenused muutuvad üha keerukamaks ja komplitseeritumaks. 
Tarbijatel on raskusi teadlike valikute tegemisel ning enda huvidest lähtuvate otsuste 
langetamisel. Selle taustal on teatise eesmärk koondada tarbijate teadlikkuse 
suurendamise parimad tavad teabe, hariduse, meedia, esindatuse ja hüvitamise osas. See 
hõlmab järgmist: parimate tavade kindlaksmääramine seoses teabega tarbijate õiguste 
kohta, tarbijatele nõustamise pakkumise, tarbijakaebuste menetlemise, tarbijate harimise 
ja võimekuse arendamisega ning ka suuniste väljatöötamine seoses läbipaistva teabega 
hinna ja kvaliteedi/toimimise kohta.  

2012 

20 Ettepanek kliinilisi uuringuid 
käsitleva direktiivi 
läbivaatamise kohta, et 
edendada kliinilisi uuringuid ja 
innovatsiooni farmaatsiasektoris 

Seadusandlik Eesmärk on vaadata läbi kliinilisi uuringuid käsitlev direktiiv, et tegeleda puudustega, 
mis on tuvastatud eelnevatel aastatel komisjoni poolt teostatud erinevate hindamiste 
käigus. Eesmärk on tugevdada teadmisi ja innovatsiooni kliiniliste uuringute valdkonnas. 
Ettepanekus võetakse arvesse, et enamik suurematest kliinilistest uuringutest teostatakse 
üleeuroopalisel tasandil. Võimalikud käsitletavad küsimused on kliiniliste uuringute 
alustamisele eelnevate halduslike viivituste vähendamine, lahknevate otsuste vältimine 
kogu ELis ning aruandlusmenetluste sujuvamaks muutmine. 

2012 

21 Ettepanek Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi kohta, 

Seadusandlik  Meditsiiniseadmed: eesmärk on lihtsustada ja tugevdada eeskirju, et tagada tervisekaitse kõrge 
tase ning samal ajal tagada siseturu tõrgeteta toimimine ning sektori konkurentsivõime ja 

2012 
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milles käsitletakse 
meditsiiniseadmeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 90/385/EMÜ ja 
93/42/EMÜ, ning ettepanek 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi kohta, milles 
käsitletakse meditsiinilisi in 
vitro diagnostikavahendeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 98/79/EÜ  

innovatsioonialane võimekus. Praeguse korra hindamisest nähtub, et on õiguslikud lüngad 
seoses toodetega, mis ei ole hõlmatud liidu ühegi konkreetse õigusaktiga ning et vaja on 
tegeleda süsteemi mõne puudusega. 
 
Meditsiinilised in vitro diagnostikavahendid: eesmärk on lihtsustada ja tugevdada eeskirju, et 
tagada tervisekaitse kõrge tase ning samal ajal tagada siseturu tõrgeteta toimimine ning sektori 
konkurentsivõime ja innovatsioonialane võimekus. Praeguse korra hindamisest nähtub, et on 
mõni küsimus, mida on vaja täpsustada, mõni aspekt, mida on vaja õigusaktidega kehtestada, 
ning tuleks tagada suurem ühtlustatus meie peamiste kaubanduspartnerite eeskirjadega. 

Siseküsimused 
22 Identiteedi haldamist käsitlev 

Euroopa strateegia, sealhulgas 
identiteedivarguse eest 
kriminaalvastutusele võtmist, 
elektroonilist isikusamasust 
(eID) ja turvalisi 
autentimissüsteeme käsitlevate 
õigusaktide ettepanekud 

Muu kui seadusandlik ja 
seadusandlik 

Teha ettepanek meetmeteks, et säilitada identiteeti käsitleva teabe terviklikkus kõigis nn 
identiteediahela etappides ning tagada identiteediga seotud pettuse puhul üleeuroopaliselt 
kriminaalvastutusele võtmine. See peaks võimaldama takistada kuritegevust enne 
tõsisemate kuritegude sooritamist. Identiteedivarguse ja identiteedipettuse määratlemine 
konkreetse rikkumisena võiks lihtsustada seaduserikkujate piiriülest uurimist ja neile 
süüdistuse esitamist. 

2012 

23 Teatis Euroopa 
teabevahetusmudeli kohta; 
teatisele järgneb tegevuskava 

Muu kui seadusandlik Euroopa teabevahetusmudeliga püütakse kaardistada, hinnata ja soovitada viise piiriülese 
teabevahetuse konsolideerimiseks õiguskaitseasutuste vahel ELis. 

2012 

24 CEPOLi otsuse muutmine Seadusandlik Laiendada Euroopa Politseikolledži ehk CEPOLi poliitikakujundamise vahendeid 
(akrediteerimine) ja reorganiseerida CEPOLi institutsionaalne struktuur (suurendada 
komisjoni järelevalvevolitusi ning direktori autonoomiat). 

2013 

25 Ettepanek nõukogu otsuse 
kohta, millega asutatakse 
Euroopa Politseiamet (Europol) 

Seadusandlik Europoli õigusraamistiku muutmine tulenevalt Lissaboni lepingu jõustumisest (vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 88).  

2013 

26 ELi sisserände-eeskiri  Koondada kõik sisserändealased õigusaktid, alustades seaduslikust rändest, ning 
vajaduse korral Stockholmi programmiga ette nähtud olemasolevate sätete laiendamine. 

2013 

Humanitaarabi ja kriisiohjamine 
27 Ettepanek määruse kohta, 

millega luuakse Euroopa 
vabatahtlik 
humanitaarabikorpus (EVHAC) 

Seadusandlik Eesmärk on luua raamistik noorte eurooplaste ühispanusele liidu humanitaarabi 
operatsioonides. 
Ettevalmistavaks meetmeks 2011. aastal on välisuuring, mis aitab kindlaks määrata 
võimalikud võimalused, sealhulgas ettevalmistavate meetmete puhul. 

2012 

Tööstus ja ettevõtlus / keskkond 
28 REACHi läbivaatamine Muu kui seadusandlik ja 

seadusandlik 
On nõutud, et komisjon teostaks 2012. aastal REACH-määruse hindamise, võttes arvesse 
ulatuse puhul järgmiseid miinimumnõudeid: 
– määruse rakendamisel omandatud kogemuste ning komisjoni poolt alternatiivsete 

2012 
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katsemeetodite arendamiseks ja hindamiseks eraldatud vahendite ja nende jaotamise 
läbivaatamine (REACH-määruse artikli 117 lõige 4); 
– hindamine, kas muuta (või mitte) REACH-määruse reguleerimisala, et vältida 
kattumist teiste asjakohaste ühenduse sätetega (REACH-määruse artikli 138 lõige 6); 
– Euroopa Kemikaaliameti tegevuse läbivaatamine (REACH-määruse artikli 75 lõige 2). 

Tööstus ja ettevõtlus 
29 Euroopa standardimissüsteemi 

läbivaatamine 
Seadusandlik Olemasoleva standardimissüsteemi põhjaliku läbivaatamise eesmärk on muu hulgas 

tugevdada innovatsioonimõõdet. 
2013 

Siseturg ja teenused 
30 Ettepanek 

finantskonglomeraatide 
direktiivi (2002/87/EÜ) 
muutmise kohta 

Seadusandlik Pärast käimasolevaid arutelusid ühisfoorumi tasandil seoses läbivaadatud regulatiivse 
lähenemisviisiga finantskonglomeraatide puhul (lõpparuanne on kavandatud võtta vastu 
2011. aasta novembris) tehakse finantskonglomeraatide direktiivis asjakohased 
muudatused, et a) lisada reguleerimata üksused finantskonglomeraatide järelevalve alla 
ning b) tagada parem sektoritevaheline kooskõla asjakohastes küsimustes. 

2012 

31 Kutsekvalifikatsioone 
käsitlevate õigusaktide 
läbivaatamine 

Seadusandlik Pärast kutsekvalifikatsioonide acquis hindamist tehakse õigusraamistikus asjakohased 
muudatused. 

2012 

32 Riskikapitalifondide algatus Seadusandlik Komisjon tagab 2012. aastaks, et mis tahes liikmesriigis asutatud riskikapitalifondid 
saavad vabalt tegutseda ja investeerida kogu Euroopa Liidus, sealhulgas ebasoodsa 
maksustamislahenduseta (vajaduse korral täiendava õigusliku korra kaudu). 

2012 

33 Algatused kodanike hoiuste ja 
erainvesteeringute 
soodustamiseks  

Seadusandlik Komisjon uurib meetmeid, mis võiks soodustada pikaajalist hoiustamist ja 
erainvesteeringuid infrastruktuuri ja innovaatilistesse projektidesse. 

2012 

34 Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi hindamine 

Muu kui seadusandlik Uute ELi järelevalvestruktuuride toimimise hindamine on kavandatud teostada enne 
praeguste volituste lõppemist. 

2012-2014 

35 Finantssektori õigusreformi 
hindamine 

Muu kui seadusandlik Enne praeguste volituste lõppemist tuleks vaadata läbi, kas kriisiga seoses vastuvõetud 
finantssektori eeskirjad on oma eesmärgid saavutatud. 

2012-2014 

Õigusküsimused, põhiõigused ja kodanikud 
36 Õigusakti ettepanek tervikliku 

korra kohta kriminaalasjades 
tõendite saamiseks, mis tugineb 
vastastikuse tunnustamise 
põhimõttele ja hõlmab kõiki 
liike tõendeid 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on tagada kriminaalasjades tõendite saamise terviklik kord, mis 
hõlmab kõiki liiki tõendeid, sisaldab täitmise tähtaegu ja piirab keeldumise aluseid. 

2012 

37 Õigusakti ettepanek kehtestada 
ühtsed nõuded kriminaalasjades 
tõendite kogumiseks, et tagada 
tõendite vastuvõetavus 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on hõlbustada tõendite vastuvõetavust kriminaalasjades. 2012 
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38 Õigusakti ettepanek 
süüdimõistetud kolmandate 
riikide kodanikke hõlmava 
Euroopa karistusregistrite 
infosüsteemi (ECRIS-TCN) 
kohta 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on luua nende kolmandate riikide kodanike register, kes on 
liikmesriikide kohtute poolt süüdi mõistetud. 

2012 

39 Määruse (EÜ) nr 1393/2007 
(dokumentide kättetoimetamise 
kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades) 
läbivaatamine, mis võiks 
sisaldada ühiste 
miinimumstandardite 
kehtestamist 

Seadusandlik Ettepanek määruse (EÜ) nr 1393/2007 (dokumentide kättetoimetamise kohta tsiviil- ka 
kaubandusasjades) kohaldamise kohta, milles pööratakse eritähelepanu edastavate ja 
vastuvõtvate asutuste tõhususele ning keskendutakse kättetoimetamistaotluse edastamise 
palve täitmise praktilisele kohaldamisele. 

2012 

40 Haavatavate isikute kategooriasse 
kuuluvate kahtlustatavate või 
süüdistatavate isikute suhtes 
kriminaalmenetluses 
kohaldatavaid kaitsemeetmeid 
käsitleva õigusakti ettepanek 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on tagada, et kogu ELis pööratakse kriminaalmenetluses erilist tähelepanu 
kahtlustatavatele või süüdistatavatele isikutele, kes ei saa aru või ei mõista menetluste sisu või 
tähendust näiteks oma vanuse, vaimse või füüsilise seisundi tõttu. See ettepanek on osa 
teekaardist, mille eesmärk on tugevdada kahtlustatavate või süüdistatavate isikute 
menetlusõigusi kriminaalmenetluses. 

2012 

41 Määrus, mis käsitleb ELi 
vihjeliine kadunud laste 
otsimiseks 

Seadusandlik Algatus on jätkumeede 2010. aasta teatisele laste 116-vihjeliinide kohta ning selle 
eesmärk on tagada 116-vihjeliini nõuetekohane toimimine kõigis liikmesriikides. 

2012 

42 Õigusakti ettepanek Eurojusti 
tugevdamise ja tuleviku kohta 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on arendada ja tugevdada Eurojusti toimimist ning selle suutlikkust 
tegeleda ELi finantshuvide vastaste rikkumisjuhtudega. 

2013 

44 Õigusakti ettepanek teatavate 
perekonnaseisuaktide mõju 
vastastikuse tunnustamise kohta  

Seadusandlik Dokumentide vaba liikumist, perekonnaseisuakte, originaaldokumente ja legaliseerimise 
lihtsustamist käsitleva rohelise raamatu jätkumeede. Ettepanek peaks hõlmama teatavate 
perekonnaseisuaktide (nt sündi, põlvnemist, lapsendamist, nime, surma käsitlevate 
dokumentide) mõju vastastikust tunnustamist.  

2013 

45 Õigusakti ettepanek liikmesriikide 
vahel dokumentide 
legaliseerimisega seotud 
formaalsuste kaotamise kohta 

Seadusandlik Dokumentide vaba liikumist, perekonnaseisuakte, originaaldokumente ja legaliseerimise 
lihtsustamist käsitleva rohelise raamatu jätkumeede. Ettepanek peaks hõlmama 
liikmesriikide vahel dokumentide legaliseerimisel esinevate formaalsuste kaotamist. 

2013 

46 Õigusakti ettepanek õiguste 
äravõtmise vastastikuse 
tunnustamise kohta 

Seadusandlik Algatuse eesmärk on tagada kriminaalmenetluses kohtuotsusega õiguste äravõtmise 
vastastikune tunnustamine, et rakendada selliseid meetmeid liikmesriigis, mis on muu 
liikmesriik kui see, kes õigused ära võttis. 

2013 

47 Ettepanek määruse kohta, millega 
muudetakse määrust (EÜ) 
nr 2201/2003 (mis käsitleb 
kohtualluvust ning kohtuotsuste 
tunnustamist ja täitmist 

Seadusandlik Ettepanek on jätkumeede aruandele määruse (EÜ) 2201/2003 kohaldamise kohta ja selle 
eesmärk on muuta kõnealust õigusakti ning luua ühised miinimumnõuded vanemliku 
vastutusega seotud otsuste tunnustamise jaoks, et kaotada ära nende otsuste puhul 
välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetlus. 

2013 
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kohtuasjades, mis on seotud 
abieluasjade ja vanemliku 
vastutusega) ja kehtestatakse 
ühised miinimumnõuded 
vanemliku vastutusega seotud 
otsuste tunnustamisele 

Merendus ja kalandus 
48 Meredest ja ookeanidest 

saadavad uued majanduskasvu 
allikad: komisjoni teatis „sinise 
kasvu” kohta – uus visioon 
säästvaks majanduskasvuks 
rannikupiirkondades ja 
merendussektoris 

Muu kui seadusandlik Teatise aluseks on uuring uute kasvustsenaariumide kohta rannikupiirkondades ja 
meremajanduses, milles on eriliselt rõhutatud positiivset mõju tööhõivele. 

2012 

49 Ettepanek Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse kohta, milles 
käsitletakse majanduskasvu ja 
jätkusuutlikkuse toetamist 
paremate merealaste teadmiste 
kaudu 

Seadusandlik Eesmärk on rahastada merealaste teadmiste tõhusamat Euroopa struktuuri. 2013 

50 Komisjoni teatis mereseire 
integreerimise kohta 
 
ning 
 
ettepanek Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu seadusandliku 
meetme kohta, millega luuakse 
raamistik ühise 
teabejagamiskeskkonna 
loomiseks 

Muu kui seadusandlik ja 
seadusandlik 

Komisjonil on palutud teha kindlaks ühise teabejagamiskeskkonna loomisega kaasnev 
finantsmõju. 

2013 

ELi finantshuvide kaitse 
51 Õigusakti ettepanek Euroopa 

Liidu finantshuvide kaitsmise 
kohta, sealhulgas kriminaalõiguse 
abil 

Seadusandlik Algatus põhineb aluslepingu artikli 325 lõikel 4 ja on jätkumeede teatisele Euroopa Liidu 
finantshuvide kaitsmise kohta, sealhulgas kriminaalõiguse abil. 

2013 

Teadustegevus ja innovatsioon 
52 Raamdirektiiv Euroopa 

teadusruumi kohta 
Seadusandlik Nagu teatatud suurprojektis „Innovatiivne liit”, esitab komisjon ettepaneku Euroopa 

teadusruumi raamistiku ja toetavate meetmete kohta, et kõrvaldada tõkked liikuvusele ja 
piiriülesele koostööle. 

2012  

Üldhuviteenused 
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53 Teatis üldhuviteenuste 
kvaliteediraamistiku kohta  

Muu kui seadusandlik Algatuse aluseks on aluslepingule lisatud protokoll nr 26. 2012 

Maksundus ja tolliliit 
54 Tolliliidu seisukorra hindamine  Muu kui seadusandlik Tolliliidu toimimise üldine hindamine, et toetada tulevasi tollialgatusi ja vajadusi. 2012 
55 Ettepanek nõukogu 22. detsembri 

2004. aasta määruse (EÜ) nr 
111/2005 (millega kehtestatakse 
ühenduse ja kolmandate riikide 
vahelise narkootikumide 
lähteainetega kauplemise 
järelevalve eeskirjad) muutmise 
kohta 

Seadusandlik Komisjoni aruandes (KOM(2009)709) rõhutati narkootikumide lähteaineid sisaldavate 
ravimite kõrvaletoimetamise ohtu. Nõukogu kutsus komisjoni üles esitama ettepanekuid 
õigusaktide muudatuste kohta (nõukogu järeldused narkootikumide lähteaineid 
käsitlevate ELi õigusaktide toimimise ja rakendamise kohta, 25. mai 2010 – 
konkurentsivõime nõukogu 3016. istung).  

2012 

56 Teatis portfelliinvestoritele ja 
ühisinvesteerimisettevõtjatele 
makstavatelt dividendidelt 
piiriülese maksude 
kinnipidamise kohta 

Muu kui seadusandlik Soovitada võimalikke lahendusi probleemidele, mis on tekkinud portfelliinvestoritele 
makstud piiriüleste dividendide puhul dividende väljamaksva ettevõtja asukoha 
liikmesriigi poolt kinnipeetavate maksude maksustamisest. Maksude kinnipidamisel on 
oluline roll piiriüleste dividendide maksustamises, kuid see võib põhjustada nii juriidilisi 
kui majanduslikke topeltmaksustamise probleeme, tekitades siseturule kahjulikke 
moonutusi. 

2012 

Transport 
57 Õigusakti ettepanek määruse 

261/2004 (lennureisija õiguste 
kohta) läbivaatamise kohta 

Seadusandlik Lennureisija õigusi käsitlevate õigusaktide läbivaatamisega täpsustatakse kehtivate 
eeskirjade mõnda sätet. 

2012 

58 Teatis ja õigusakti ettepanek 
raudteeturule juurdepääsu kohta 

Seadusandlik ja muu kui 
seadusandlik 

Raudteeturu, sealhulgas riigisisese reisijateveo turu korralduse läbivaatamine. 2012 

59 Euroopa Raudteeagentuuri 
asutamise määruse 
läbivaatamine 

Seadusandlik Selles soovitatakse laiendada ERA pädevust ohutuse valdkonnale. 2012 
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Komisjoni 2011. aasta tööprogramm – III lisa  

Jätkuva lihtsustamisprogrammi ja halduskoormuse vähendamise algatused  

 

 Vastutav 
peadirek
toraat 

Täispealkiri Menetlus Reguleerimisala ja eesmärgid Eeldatav 
vastuvõtmi
se aeg 

1 AGRI Komisjoni teatis, millega tunnistatakse 
ametlikult, et teatavad õigusaktid on 
vananenud, nagu näiteks järgmised: 

• komisjoni määrus (EÜ) nr 1412/2003, 
7. august 2003, millega peatatakse määrus 
(EÜ) nr 934/2003, millega kuulutatakse 
välja pakkumismenetlus seoses toetuse 
andmisega pehme nisu ekspordiks 
teatavatesse kolmandatesse riikidesse; 

• komisjoni määrus (EÜ) nr 1323/2002, 
22. juuli 2002, millega tehakse erand 
määrusest (EÜ) nr 800/1999 seoses 
teraviljatoodete ekspordiga kolmandatesse 
riikidesse, v.a Ungari; 

• komisjoni määrus (EÜ) nr 1677/2002, 
20. september 2002, millega kehtestatakse 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1151/2002 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses 
Eesti Vabariigist pärit kaera ja odra impordi 
litsentsidega. 

Kehtetuks 
tunnistamine 

Ettepaneku eesmärk on kuulutada vananenuks sellised komisjoni tekstid, millel puudub 
praktiline tähtsus või mille vastu puudub laiem huvi, aidates sel viisil kaasa ühenduse 
õigustiku ajakohastamise ja lihtsustamise eesmärgi saavutamisele. Nende õigusaktide 
kehtetuks tunnistamine muudab selgemaks nn olulist õigustikku, mis koosneb kehtivatest ja 
üldkohaldatavatest õigusaktidest. 
Algatus hõlmab kõiki põllumajanduse valdkondi, milles on vananenud õigusakte. 

2011 
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2 CLIMA Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
280/2004/EÜ ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitmete järelevalve ja Kyoto protokolli 
rakendamise süsteemi kohta 
+ komisjoni otsus 2005/166/EÜ, millega 
kehtestatakse otsuse nr 280/2004/EÜ 
rakenduseeskirjad 

Läbivaatamine Kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalvet ja aruandlust käsitlevad õigusaktid on vaja läbi 
vaadata eelkõige selleks, et kajastada Kyoto protokolli rakendamisel saadud kogemusi ning 
kliima- ja energiapaketi vastuvõtmist. Selle algatuse eesmärk on ka lihtsustada kehtivaid 
õigusakte ning vähendada ebavajalikku halduskoormust, eelkõige kehtestades selgemad ja 
lihtsamad aruandlusmenetlused ja vahendid. 

2011 

3 EMPL Ühenduse algatus tööst tingitud luu- ja 
lihaskonna vaevuste ennetamiseks 
(tööturu osapooltega konsulteerimise teise etapi 
järelmeede) 
Nõukogu direktiiv 90/269/EMÜ, 29. mai 1990, 
tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta, 
mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist, 
millega kaasneb eelkõige töötajate 
seljavigastuse oht (neljas üksikdirektiiv 
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses) 
Nõukogu direktiiv 90/270/EMÜ, 29. mai 1990, 
kuvariga töötamise tervishoiu ja ohutuse 
miinimumnõuete kohta (viies üksikdirektiiv 
direktiivi 87/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses) 

Uuestisõnastamine Algatuse eesmärk on integreerida ühte õigusakti sätted, mis käsitlevad töötajate tervise ja 
ohutuse kaitset luu- ja lihaskonna vaevuste ohu eest tööl. Kõnealused sätted on praegu 
killustatult esitatud nõukogu direktiivides 90/269/EMÜ ja 90/270/EMÜ. 

2011 

4 EMPL Nõukogu direktiiv 2001/86/EÜ, 8. oktoober 
2001, millega täiendatakse Euroopa äriühingu 
põhikirja töötajate kaasamise suhtes 

Läbivaatamine Eesmärk oleks lihtsustada töötajate kaasamise korda SEs (Societas Europea) ning käsitleda 
probleeme, mis on kindlaks tehtud komisjoni teatises KOM (2008) 591 (töötajate kaasamine 
juhul, kui SEs toimuvad muudatused pärast SE registreerimist, osalemine kontserni tasandil, 
„enne ja pärast” põhimõtte ulatus ning menetluse keerukus) ning avaldatavas aruandes SE 
määruse kohta (töötajate kaasamise menetluse keerukus). Läbivaatamise ulatuse puhul 
konsulteeritakse tööturu osapooltega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 154 
ning läbivaatamine võiks hõlmata artikleid 2, 3, 5, 11 ja 12. 

2012 

5 EMPL Nõukogu direktiiv 2003/72/EÜ, 22. juuli 2003, 
millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja 
töötajate kaasamise osas 

Läbivaatamine Eesmärk on uurida töötajate kaasamist käsitlevate sätete võimalikku lihtsustamist pärast 
seotud määruse (EÜ) nr 1435/2003 (Euroopa ühistu põhikiri) täieliku hindamisaruande 
valmimist. Valikuvõimalusi saab välja töötada kavandatavate meetmetena alles siis, kui 
komisjon on analüüsinud hindamise tulemusi ja teinud otsuse järgmiste sammude kohta 
seoses määruse võimaliku läbivaatamisega. Kavandatavat meedet tuleb kooskõlastada 
Euroopa äriühingu põhikirja käsitleva määruse läbivaatamisega ja SE direktiiviga 
2001/86/EÜ. 

2012 
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6 ENER Nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, millega 
sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja 
muu elanikkonna tervise kaitsmiseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest 

Uuestisõnastamine Algatusega laiendatakse direktiivi nõudeid meditsiinikiiritusele, kiirgusega kokkupuutuvatele 
välistöötajatele, avalikule teabele ning kõrgaktiivsetele kinnistele kiirgusallikatele, ühendades 
viis direktiivi üheks. Peamised eesmärgid on järgmised: 
1. ajakohastada Euratomi kiirguskaitsealaseid õigusakte, et need vastaksid uusimatele 
teaduslikele andmetele ja praktilisele kogemusele; 
2. lihtsustada ja täpsustada kiirguskaitsealaseid nõudeid (töötajate, välistöötajate, patsientide 
ja üldsuse kaitsmise ühtse süsteemi kehtestamine; ühtsete määratluste kehtestamine; 
välistöötajate vaba liikumise hõlbustamine; piiriüleselt kiirguskaitsealase eksperdiarvamuse 
vastastikuse tunnustamise hõlbustamine);  
3. ühtlustada selle nõuded võimalikult suures ulatuses rahvusvaheliste põhiliste 
ohutusstandarditega. 

2011 

7 ENER 2003/796: komisjoni otsus, millega luuakse 
elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühm 

Kehtetuks 
tunnistamine 

Pärast Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti loomist muutub elektri- ja 
gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühm otstarbetuks. Komisjoni otsus 2003/796 
tunnistatakse siis kehtetuks. 

2011 

8 ENTR Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 
97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavate 
liikurmasinate mootorite heitgaaside ja tahkete 
heitmete kohta 

Läbivaatamine Läbivaatamise eesmärk on määrata kindlaks ja näha ette uued heitmete piirväärtused kõigi 
hõlmatud mootoritüüpide puhul ning laiendada direktiivi reguleerimisala uutele mootorite 
kategooriatele. Lisaks on eesmärk lihtsustada katsemenetlusi rahvusvaheliste standardite 
alusel ja vähendada sellega seotud kulusid tootjate jaoks. 

2011 

9 ENTR Direktiiv, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta 
direktiivi 1999/5/EÜ raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning 
nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta 

Läbivaatamine Eesmärgid on järgmised: 
– asendada mitu ebapraktilist ja ebatõhusat haldusnormi, mis ei võimalda kindlaks teha 
teatavate massturu raadioseadmete tootjaid või importijaid ajakohasemate elektrooniliste 
vahenditega; ning 
– luua keskkond, mis on soodsam innovaatilistele tehnoloogiatele ning maandada riske juhul, 
kui võimalikud häired ei ole veel teada ja eelkõige siis, kui puuduvad ühtlustatud standardid 

2011 
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10 ENTR Kümne direktiivi vastavusse viimine uue 
õigusraamistikuga (otsus 768/2008). 
• Direktiiv 2006/95/EÜ teatavates 

pingevahemikes kasutatavaid 
elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta 

• Nõukogu direktiiv 2009/105/EÜ lihtsaid 
surveanumaid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta  

• Direktiiv 2009/23/EÜ 
mitteautomaatkaalude kohta  

• Nõukogu direktiiv 93/15/EMÜ 
tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud 
lõhkematerjalide turuletoomist ja 
järelevalvet käsitlevate sätete ühtlustamise 
kohta  

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas 
kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
95/16/EÜ, 29. juuni 1995, lifte käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2004/22/EÜ mõõtevahendite kohta 

• Direktiiv 2004/108/EÜ, mis käsitleb 
elektromagnetilise ühilduvuse alaste 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
89/336/EMÜ 

• Direktiiv 2007/23/EÜ pürotehniliste toodete 
turule laskmise kohta 

Uuestisõnastamine Teatis ja ettepanek kümne kehtiva direktiivi vastavusse viimiseks kaupade paketi ja Lissaboni 
lepinguga. Üldeesmärk on tagada, et ELi turul olevad tooted on turvalised ning vastavad 
kõikidele nõuetele, tagades kaitstuse kõrge taseme. Lisaks sellele on algatuse eesmärk 
lihtsustada õiguskeskkonda toodete jaoks, muutes selle sidusamaks ning ettevõtjate ja riigi 
ametiasutuste jaoks kasutajasõbralikumaks.  
Konkreetsed eesmärgid on järgmised: 
• vähendada nõuetele mittevastavate toodete ja eelkõige ohtlike toodete arvu; 
• tagada nõuetele mittevastavate toodete võrdne kohtlemine kogu ELi turul ning ettevõtjate 
võrdne kohtlemine õigusaktide jõustamisel; 
• tagada teavitatud asutuste teostatud vastavushindamismeetmete usaldusväärsus ja kõrge 
kvaliteet. Tagada terminoloogia ja menetlusnõuete suurem järjepidevus kõigis direktiivides, et 
hõlbustada nende tõlgendamist ja rakendamist. 

2011 



 

ET 33   ET 

11 ENTR Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
väetiste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 2003/2003 

Läbivaatamine Peamised poliitikaeesmärgid on järgmised: 
– hõlmata lai valik tooteid, mille suhtes kohaldatakse praegu ainult siseriiklikke õigusakte, 
sealhulgas orgaanilised väetised, orgaanilis-mineraalsed väetised, kasvusubstraadid ja 
mullaparandusained; 
– vähendada ametiasutuste (liikmesriik ja komisjon) ja sektori halduskoormust kehtivate 
ühtlustatud õigusaktide tehnilise kohandamisega; 
– lihtsustada eeskirju ja muuta menetlused kiiremaks, et erinevat päritolu uued toitesegud / 
väetamise viisid saaksid tulla turule kiiremini ja vastavalt ELi erinevate piirkondade 
põllumajanduslikele vajadustele; 
– tagada turule viidud väetiste ohutus inimeste tervisele ja keskkonnale (eelkõige looduslike 
lisandite, saasteainete ja patogeenide koostis); 
– tagada, et põllumajandustootjad saavad usaldada ostetud toote agronoomilist tõhusust. 

2012 

12 ENTR Direktiiv 89/686/EÜ isikukaitsevahendite kohta Läbivaatamine Läbivaatamine ja vastavusse viimine toodete turustamise uue õigusraamistikuga. 
Direktiivi reguleerimisala täpsustamine, et hõlbustada selle kohaldamist nii tootjate, 
turujärelevalveasutuste kui ka teavitatud asutuste poolt. 
II lisa tervisekaitse ja ohutuse põhinõuete lihtsustamine toodete turuleviimise puhul. 
Vastavushindamise menetluste lihtsustamine/täpsustamine, eelkõige ühtlustades nõudeid 
seoses EÜ tüübihindamistõenditega. 

2012 

13 ENTR Direktiiv 2000/9/EÜ reisijateveoks ettenähtud 
köisteede kohta 

Läbivaatamine Läbivaatamine ja vastavusse viimine toodete turustamise uue õigusraamistikuga. 
Direktiivi teksti lihtsustamine, täpsustades peamised mõisted ja määratlused ning 
reguleerimisala, et muuta tekst ühtsemaks ning hõlbustada selle kohaldamist tootjate, riigi 
ametiasutuste ja kõigi sidusrühmade poolt.  

2012 

14 ENV Õigusakti ettepanek jäätmeid reguleeriva 
ühenduse õigustiku ühtlustamiseks ja 
lihtsustamiseks 

Läbivaatamine Eesmärk on vaadata põhjalikult läbi ELi ringlussevõtu direktiivid. Sellega viiakse 
konkreetseid tooteid käsitlevad jäätmealased õigusaktid (sealhulgas kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite, patareide ja pakendite direktiivid) vastavusse jäätmete raamdirektiiviga. 

2012 

15 ENV Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, 
nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
sisalduse kohta välisõhus 

Uuestisõnastamine On kavandatud, et kõnealune direktiiv kaasatakse direktiivi 2008/50/EÜ 2013. aastal 
toimuvasse üldisesse läbivaatamisse, et need kaks direktiivi ühendada. Selle ühendamisega 
tagataks, et kõik välisõhu kvaliteediga seotud eesmärgid on koondatud ühte õigusakti. 

2013 

16 ENV Direktiiv 1999/32/EÜ väävlisisalduse kohta 
teatavates vedelkütustes 

Uuestisõnastamine Kodifitseerimist kaalutakse pärast seda, kui mõlemad seadusandjad on direktiivi 
läbivaatamise heaks kiitnud.  

2013  

17 ESTAT Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
1221/2002 valitsemissektori muude kontode kui 
rahastamiskontod kvartaliandmete kohta 

Uuestisõnastamine Määruses 1221/2002 on sätestatud valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontode 
edastamine (avaliku sektori lühiajaline rahandusstatistika (STPFS) / tabel 25). Pärast määruse 
1161/2005 (sektori kvartaliandmed / tabel 801 Q) vastuvõtmist on hakatud koguma sarnaseid 
andmeid kõigi institutsionaalsete sektorite kohta, sealhulgas valitsemissektor. Liikmesriikide 
koormuse vähendamise eesmärgil kavatseb komisjon ühendada mõlemad tabelid ning koguda 
avaliku sektori lühiajalise rahandusstatistika andmeid sektori kvartaliandmete küsimustikega. 

2014 
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18 HOME Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) 
nr 562/2006, 15. märts 2006, millega 
kehtestatakse isikute üle piiri liikumist 
reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni 
piirieeskirjad) 

Kodifitseerimine Eesmärk on tehniliste muudatuste järel kodifitseerida Schengeni piirieeskirjad. 2011 

19 HOME ELi sisserände-eeskiri Konsolideerimine Koondada vastavalt Stockholmi programmis sätestatule kõik sisserändealased õigusaktid, 
alustades viiest kehtivast direktiivist seadusliku rände kohta. Konsolideerimisega 
parandatakse sidusust õigusaktide vahel ning tehakse kindlaks võimalikud lüngad. Samuti 
võetakse arvesse peagi avaldatavaid aruandeid üksikute direktiivide kohaldamise kohta. Kui 
kõik ELi seadusliku rändega seotud õigused ja kohustused on ühes tekstis, kaasneb sellega ka 
suurem läbipaistvus. 

2013 

20 INFSO Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva 
ühenduse raamistiku kohta 

Läbivaatamine 2008. aasta digitaalallkirjade / elektroonilise identifitseerimise tegevuskavaga püüti leida 
üleeuroopalist lahendust veebipõhiste avalike teenuste piiriüleseks kasutamiseks. Eduaruanne 
on kavandatud koostada 2010. aastal. Komisjon hindab, kas on vaja täiendavaid 
horisontaalseid ja/või sektoripõhiseid algatusi. 

2011  

21 JUST Nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, 
puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide 
kohta 

Läbivaatamine Läbivaatamise eesmärk on parandada puhkusele minevate tarbijate kaitset ning õiguskindlust 
ettevõtjate jaoks. Direktiivist tuleneva vaid minimaalse ühtlustatuse määra tõttu on õiguslik 
killustatus liikmesriikides märkimisväärne, põhjustades piiriülest äri teha soovivatele 
ettevõtjatele nõuete täitmisega kaasnevaid kulusid ning võides põhjustada ka kahju tarbijatele, 
kes püüavad piiriüleses olukorras kaitsta oma õigusi. 

2011 

22 JUST Otsus 2004/757/JSK, millega kehtestatakse 
miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri 
kuriteokoosseisu ja karistuste kohta 

Läbivaatamine Otsuses kutsutakse komisjoni üles esitama 12. maiks 2009 nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile aruande, et hinnata meetmeid, mida liikmesriigid on võtnud otsuse järgimiseks. 
Koos sellega saab hinnata lihtsustamise võimalusi. 

2012 

23 JUST Direktiiv 93/109/EÜ Euroopa Parlamendi 
valimiste kohta, et vähendada kodanike ja 
liikmesriikide ametiasutuste halduskoormust 

Muutmine Ettepaneku eesmärk on vähendada kodanike ja liikmesriikide ametiasutuste halduskoormust 
valimisprotsessis ning tõhustada samadel Euroopa Parlamendi valimistel kahes liikmesriigis 
hääletamist keelava praeguse mehhanismi jõustamist. 

2012 

24 MARE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1185/2003 
haiuimede eemaldamise kohta laevade pardal 
(„uimepüük”) 

Muutmine Eesmärgid on järgmised: 
– parandada haide uimepüügi keelu rakendamist; 
– hõlbustada asjakohast kontrolli; 
– parandada andmete kogumist; 
– tagada ELi õigusaktide ja rahvusvaheliste eeskirjade ühtsus. 
Teatavate kavandatud valikute kohaselt lihtsustataks oluliselt kontrolli, sest haide uimepüük 
muutuks võimatuks, ning kaotataks ära kaalude suhete (mis tegelikkuses on liigiti erinev), 
püügikoha ja lõikamistehnikate kasutamine. Halduskoormus jääks samaks või väheneks. 

2011 
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25 MARE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
1954/2003, mis käsitleb teatavate ühenduse 
kalastuspiirkondade ja kalavarudega seotud 
püügikoormuse korraldamist 

Muutmine Ettepanekuga muudetakse läänepiirkonna vetes kohaldatavat püügikoormuse 
korraldussüsteemi, et seda lihtsustada, muuta korraldus tõhusamaks ja läbipaistvamaks ning 
suunata püügikoormuse haldust selliselt, et asjakohaseid kalavarusid püütaks maksimaalsele 
jätkusuutlikule saagikusele vastaval tasemel. Selle eesmärgi saavutamine 2015. aastaks võeti 
vastu liikmesriikide poolt 2002. aasta ÜRO ülemaailmsel säästva arengu tippkohtumisel. 

 2011 

26 MARKT Nõukogu neljas direktiiv 78/660/EMÜ, 25. juuli 
1978, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 
lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki 
äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid 
Nõukogu seitsmes direktiiv 83/349/EMÜ, 
13. juuni 1983, mis põhineb asutamislepingu 
artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb 
konsolideeritud aastaaruandeid 

Uuestisõnastamine Raamatupidamisdirektiivide läbivaatamine. Ulatuslik ettepanek, et vähendada oluliselt 
koormust, lihtsustada regulatiivset keskkonda ja ühtlustada finantsaruandluskohustusi, 
eelkõige keskendudes väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. See sisaldab täielikult 
erinevat lähenemisviisi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate raamatupidamisnõuete 
puhul, mis hõlmab põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele”. 

2011 

27 MARKT Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2009/101/EÜ, 16. september 2009, tagatiste 
kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid 
äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide 
kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus 
osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta 
sellised tagatised võrdväärseteks 
Nõukogu üheteistkümnes direktiiv 
89/666/EMÜ, 21. detsember 1989, 
avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud 
liikmesriigis filiaali asutamisega teise 
liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki 
äriühingu poolt 

Muutmine Algatuse eesmärk on kehtestada täiendavad õigusnormid äriregistrite omavahelise koostöö 
kohta, mitte ainult seoses ulatusega, vaid ka kasutatavate meetodite/kanalitega. Võib olla 
viise, kuidas aidata kaasa äriregistrite võrgustiku parandamisele, kasutades ära ISA 
programmi. Kahe direktiivi muudatustega nähakse ette uusi elemente, mis lõppkokkuvõttes 
muudavad ettevõtjate elu lihtsamaks. 

2011 

28 MARKT Direktiiv börsil noteeritud äriühingute 
läbipaistvuse tagamise korra kohta 

Läbivaatamine Direktiivi ajakohastamine, et suurendada reguleeritud turu atraktiivsust väiksemate börsil 
noteeritud äriühingute jaoks, kes püüavad leida kapitali; suurendada väärtpaberite emitentide 
kohta finantsteabe avalikustamist käsitleva kehtiva läbipaistvuskorra õiguslikku selgust ja 
tõhusust.  
Algatus on seotud nõukogus ja Euroopa Parlamendis käimasolevate aruteludega 
prospektidirektiivi (2003/71) muudatuste ning finantsjärelevalvet käsitlevate õigusaktide 
paketi üle. 

2011 
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29 MARKT Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/41/EÜ, 3. juuni 2003, tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta 

Läbivaatamine Säilitada võrdsed tingimused Solventsus II-ga ja edendada selles valdkonnas rohkem piiriülest 
tegevust ning seega aidata kaasa elanikkonna vananemisest ja valitsemissektori võlast 
tulenevate probleemide lahendamisele.  
Teatavad kavandatud valikud („läbivaatamise” poliitikavalik), millega kaasneb ELis suurem 
ühtlustamine, lihtsustaksid menetlusi ning vähendaksid halduskoormust nende töötajate jaoks, 
kes soovivad rahastada pensionifonde muus liikmesriigis.  
Eeldatavalt ei peaks konkreetsetes liikmesriikides tekkima konkreetseid raskusi uuesti 
läbivaadatud tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi ülevõtmisel. 

2011 

30 MARKT Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2002/92/EÜ, 9. detsember 2002, 
kindlustusvahenduse kohta 

Läbivaatamine Läbivaatamise eesmärk on parandada ühtlustamist ja õiguskindlust, hõlbustada 
kindlustusvahendusteenuse piiriülest osutamist ning vähendada praeguseid raskusi kehtiva 
kindlustusvahendust käsitleva direktiivi kohaldamisel liikmesriigi tasandil. 
Algatusega lihtsustatakse/täpsustatakse keerukat ja ebaühtlast õigusraamistikku, et luua 
ühtsemad ja selgemad Euroopa kindlustusvaldkonna äritegevuse eeskirjad. Sellega peaks 
vähenema mõne üksuse halduskoormus (eelkõige nende, kes tegutsevad erinevatel turgudel ja 
erinevates sektorites). Sellega kaasneb siiski ka täiendav halduskoormus nendele 
turustuskanalitele, mille suhtes praegu eeskirju ei kohaldata (nt kindlustusandjad ja nende 
töötajad), ning võimalik, et halduskoormus suureneb ka muude turustajate puhul, kelle suhtes 
eeskirju juba kohaldatakse, kuid kelle suhtes hakatakse kohaldama uusi nõudeid (nt 
kindlustusvahendajad, kelle suhtes kohaldatakse uusi finantsinstrumentide turgude direktiivi 
tüüpi eeskirju, mis käsitlevad jaeinvestoritele suunatud kombineeritud investeerimistoodete 
müüki kindlustusvaldkonnas).  

2011 

31 MARKT Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse 
kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) ja 
kaubamärgidirektiivi läbivaatamine 

Läbivaatamine Eesmärk on muuta paremaks ja sujuvamaks ning ajakohastada vajaduse korral nii ELi määrust 
kui ka direktiivi ning parandada koostööd Siseturu Ühtlustamise Ameti ja liikmesriikide 
kaubamärgiametite vahel, eesmärgiga muuta kaubamärgisüsteem Euroopas tervikuna 
mõjusamaks, tõhusamaks ja järjepidevamaks. 

2011 

32 MARKT Määrus 2157/2001 Euroopa äriühingu põhikirja 
kohta 

Läbivaatamine Euroopa äriühingu (SE) moodustamise ja asukoha muutmise eeskirjade võimalik 
lihtsustamine. 

2012 

33 MOVE Määrus (EÜ) nr 3821/85 autovedudel 
kasutatavate sõidumeerikute kohta 

Uuestisõnastamine Uuestisõnastamisega ajakohastatakse õigusraamistikku elukutseliste juhtide poolt 
kasutatavate digitaalsete sõidumeerikute turvalisuse ja funktsionaalsuse tõstmiseks. Sellega 
vähendatakse ettevõtete halduskoormust, suurendades samal ajal kontrollide usaldusväärsust, 
et tagada maanteeveo-ettevõtjate vahel õiglane konkurents. 

2011 

34 MOVE Komisjoni määrus pilootidele litsentside 
andmise kohta 

Uus Määrusega (EÜ) 216/2008 on antud komisjonile volitus võtta pilootidele litsentside andmise 
valdkonnas vastu tehnilised nõuded ja haldusmenetlused. Eesmärk on kehtestada siduvad ja 
ühtsed nõuded ja õigused, mis on seotud konkreetse litsentsiga, et piloodi litsentse saaks 
vastastikku tunnustada kogu ELis. 

2011 
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35 MOVE Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/42 vahejuhtumitest teatamise kohta 
tsiviillennunduses 

Uuestisõnastamine Direktiivi eesmärk on vältida lennuõnnetusi, kogudes ja analüüsides teavet tsiviillennunduse 
vahejuhtumite („õnnetuse ohumärgid”) kohta. Läbivaatamise eesmärk on vahejuhtumeid 
käsitlevate andmete tõhusam kasutamine ELi tasandil, eelkõige integreerides paremini 
vahejuhtumite andmed keskandmebaasis ning parandades ja lihtsustades kvaliteetsete 
andmete liikumist lennuametite vahel õnnetuste vältimise eesmärgil. 

2011 

36 OLAF Nõukogu määrus nr 515/97 liikmesriikide 
haldusasutuste vastastikusest abist ning 
haldusasutuste ja komisjoni vahelisest 
koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi 
käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise 
tagamiseks, mida on muudetud määrusega 
766/2008 ja otsusega 2009/917/JKS 
infotehnoloogia tollialase kasutamise kohta 

Uuestisõnastamine Määruses (EÜ) nr 766/2008 ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsuses 2009/917/JSK 
(infotehnoloogia tollialase kasutamise kohta) käsitletakse osaliselt samu küsimusi. Seega on 
Euroopa Liidu toimimise lepingus (artiklid 33 ja 325) seatud eesmärgiks ühtse õigusakti 
loomine. Mõju: tagada eelkõige senisest parem juurdepääs õigusele. 

2011 

37 SANCO Määrus, millega muudetakse direktiivi 
2009/39/EÜ eritoiduks ettenähtud toiduainete 
kohta 

Läbivaatamine Läbivaatamise peaeesmärk on lihtsustada õiguskeskkonda eritoiduks ettenähtud toiduainete 
(eritoit) puhul ilma, et seataks ohtu praegust toidu ohutuse ja tarbijate teavitamise taset. 
Eelkõige on eesmärk anda toidukäitlejatele ja liikmesriikidele selgemad ja lihtsamad eeskirjad 
teavituskorra kohta eritoidu puhul. 
Direktiivi asendamine määrusega vähendab riski, et seda rakendatakse liikmesriikides 
erinevalt. 

2011 

38 SANCO Määrus, millega vaadatakse läbi seemnete ja 
paljundusmaterjali turustamist käsitlevaid 
õigusaktid (12 direktiivi), et soodustada 
innovatsiooni seemnete valdkonnas 

Läbivaatamine Peaeesmärk on asendada 12 seemneid ja paljundusmaterjali käsitlevat direktiivi ning 
ajakohastada ja lihtsustada õigusakte parema õigusloome kontekstis. Jätkuvalt on õigusaktide 
põhieesmärk tagada selliste tervete ja kvaliteetsete seemnete ja paljundusmaterjali identsus ja 
kättesaadavus, mis vastavad kasutajate ootustele. Samal ajal püütakse algatusega vähendada 
üldist halduskoormust ja muuta õiguslik raamistik paindlikumaks, silmas pidades 
üleilmastumist, spetsialiseerumist ja põllumajanduslike toorainete uute kasutamisviiside 
arengut ning lisaks muudatusi ühiskonna ootustes seoses põllumajanduse ja looduskeskkonna 
vastastikuse mõjuga. Seega on algatuse eesmärk soodustada valdkonnas innovatsiooni ja 
aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamisele, kuid samuti on eesmärk 
saavutada õigusaktide ühtlustatud rakendamine kogu ELis ja parandada majanduslikku 
konkurentsivõimet, tagades seemnete ja paljundusmaterjali vaba ringluse ELis.  

2011 
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39 SANCO Hügieenipakett (otsus 2007/205 liittoodete ja 
liha kontrollimise kohta) 

Läbivaatamine Liittooted: esimene eesmärk on muuta liittoodete importi käsitlevaid üleminekumeetmeid 
(komisjoni otsus 2007/275), nagu komisjon lubas toiduahela ja loomatervishoiu alalises 
komitees, kui pikendati üleminekumeetmeid. Ettepanekuga viiakse praegused liitoodete 
importi käsitlevad loomatervishoiu eeskirjad kooskõlla rahvatervise eeskirjadega ning 
osaliselt kaotatakse ära kõlvatu konkurents kolmandate riikide ja liikmesriikide vahel. 
Ettepanekuga lisanduks terviseohutuse sertifitseerimine, kuid kehtestataks üks sertifikaat nii 
terviseohutuse kui ka loomatervise sertifitseerimisele ning loomset päritolu toidu kõikide 
liikide suhtes (halduskoormuse lihtsustamine). Teise sammuna tuleks uuesti läbi vaadata 
määrus 853/2004, et tagada liittoodetele riskipõhised nõuded.  
Liha kontrollimine: eesmärk on vaadata läbi liha kontrollimine, et kohandada see teatavate 
zoonooside epidemioloogilise olukorra suundumustega. Uued tekkivad ohud peaksid olema 
paremini hõlmatud ja samal ajal võib vähendada piiratud ohtudele pööratavat tähelepanu, et 
tagada riskipõhisem lähenemisviis. Eksportimise lihtsustamiseks konsulteeritakse algatuse 
väljatöötamisel peamiste kaubanduspartneritega kolmandates riikides.  

2011 

40 SANCO Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi kohta, milles käsitletakse 
meditsiiniseadmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiivid 90/385/EMÜ ja 
93/42/EMÜ, ning ettepanek Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles 
käsitletakse meditsiinilisi in vitro 
diagnostikavahendeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ  

Uuestisõnastamine 
– läbivaatamine 

Meditsiiniseadmed: eesmärk on lihtsustada ja tugevdada eeskirju, et tagada tervisekaitse 
kõrge tase ning samal ajal tagada siseturu tõrgeteta toimimine ning sektori konkurentsivõime 
ja innovatsioonialane võimekus. Praeguse korra hindamisest nähtub, et on õiguslikud lüngad 
seoses toodetega, mis ei ole hõlmatud liidu ühegi konkreetse õigusaktiga ning et on vaja 
tegeleda süsteemi mõne puudusega.  
Meditsiinilised in vitro diagnostikavahendid: eesmärk on lihtsustada ja tugevdada eeskirju, et 
tagada tervisekaitse kõrge tase ning samal ajal tagada siseturu tõrgeteta toimimine ning sektori 
konkurentsivõime ja innovatsioonialane võimekus. Praeguse korra hindamisest nähtub, et on 
mõni küsimus, mida on vaja täpsustada, mõni aspekt, mida on vaja õigusaktidega kehtestada, 
ning tuleks tagada suurem ühtlustatus meie peamiste kaubanduspartnerite eeskirjadega. 

2012 

41 SANCO Direktiiv kliiniliste uuringute kohta, et 
edendada kliinilisi uuringuid ja innovatsiooni 
farmaatsiasektoris 

Läbivaatamine Eesmärk on vaadata läbi kliinilisi uuringuid käsitlev direktiiv, et tegeleda puudustega, mis on 
tehtud kindlaks eelnevatel aastatel komisjoni poolt teostatud erinevate hindamiste käigus. 
Eesmärk on tugevdada teadmisi ja innovatsiooni kliiniliste uuringute valdkonnas. Ettepanek 
oleks vastuseks asjaolule, et enamik suurematest kliinilistest uuringutest teostatakse 
üleeuroopalisel tasandil. Võimalikud käsitletavad küsimused on kliiniliste uuringute 
alustamisele eelnevate halduslike viivituste vähendamine, lahknevate otsuste vältimine kogu 
ELis ning aruandlusmenetluste sujuvamaks muutmine. 

2012 

42 SANCO Uus ettepanek loomatervishoidu käsitlevate 
õigusaktide kohta (esimene õigusakt kolmest 
õigusaktist koosnevas paketis) – (määrus) 

Uus Ettepanek põhineb kehtivate õigusaktide rakendamisel saadud kogemusel ning teostatud ELi 
loomatervishoiupoliitika ulatuslikul hindamisel. Uute loomatervishoidu käsitlevate 
õigusaktide eesmärk on kehtestada ELis loomatervishoiu valdkonnas senisest selgem õiguslik 
struktuur, mis koondab mitu õigusakti ühte ulatuslikku loomatervishoiu raamistikku. 

2012 
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43 SANCO Määrus 882/2004 ametlike kontrollide kohta 
kogu toiduahelas, mis käsitleb eelkõige 
ametlike kontrollide rahastamist, 
veterinaarravimite jääkide kontrolli (direktiiv 
96/23/EÜ) ning kolmandatest riikidest ELi 
importimiseks esitatud toodete ja loomade 
veterinaarkontrolli põhimõtteid (direktiiv 
97/78/EÜ ja direktiiv 91/496/EMÜ) (teine 
õigusakt kolmest õigusaktist koosnevas paketis) 

Läbivaatamine Määruse 882/2004 läbivaatamise eesmärk on võtta arvesse mitme praegu teostatava 
hindamise tulemust (lõivude, jääkide, impordikontrollide kohta), mille eesmärk on tõhustada 
ametlikke kontrolle toiduahelas, vaadates konkreetselt reguleeritud valdkondi (jäägid) ning 
vastuolusid ja lahknevusi jõustamises (lõivud) ning kehtestades piirikontrolli puhul 
paindlikuma riskipõhise lähenemisviisi. 
Samuti on eesmärk tagada täielikult integreeritud kontrollisüsteemid, mis hõlmavad 
loomatervishoidu ja taimetervist, ning lihtsustada komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
jõustamisalase koostöö raamistikku. 
Ettepaneku eesmärk on ka lihtsustada ja ratsionaliseerida üldist raamistikku, mille alusel 
teevad komisjon ja liikmesriigid koostööd määruse sätete kohaselt. 

2012 

44 SANCO Taimetervist käsitlevad ELi õigusaktid 
(kolmas õigusakt kolmest õigusaktist koosnevas 
paketis) 

 Algatus kajastab vajadust ajakohastada olemasolevat taimetervise korda, võttes aluseks korra 
hiljutise järelhindamise. Uute kahjurite ja haiguste sissetoomise parema vältimisega 
välditakse hilisemas etapis kalleid kampaaniaid nende hävitamiseks või kontrollimiseks, 
hoitakse ära välditav pestitsiidide kasutamise suurenemine, edendatakse säästvat toomist ja 
põllumajanduslikku konkurentsivõimet ning aidatakse tagada toiduga kindlustatus ning 
metsade, maastike ja aedade kaitse. Täiustatud õigusaktid ja paremini ühtlustatud 
rakendussätted võimaldavad tõhusamalt tegeleda üleilmastumise ja kliimamuutuste mõjuga 
taimetervisele. 

2012 

45 SANCO Direktiiv veterinaarravimite kohta  Läbivaatamine Hinnatakse veterinaarravimeid käsitlevaid õigusakte, et määrata kindlaks ülemäärane 
halduskoormus ja täpsustada probleemid, nt loa saanud veterinaarravimite puudus, millega 
ravida väiksemate loomaliikide haiguseid või harva esinevaid haiguseid. Läbivaatamise 
eesmärk on suurendada ravimite kättesaadavust turul ning vähendada ettevõtjate koormust, 
muutes veterinaarravimitele lubade andmise protsessid sujuvamaks ning samal ajal pidades 
silmas rahvatervist, loomatervishoidu ning ka keskkonda. 

2012 

46 TAXUD Õigusakti ettepanek ettevõtete ühtse 
konsolideeritud tulumaksubaasi loomise kohta 

Uus Ettepaneku eesmärk on lihtsustada maksueeskirju, vähendada nõuete täitmisest tulenevaid 
kulusid ja kõrvaldada maksutakistused, mis tekitavad praegu ettevõtjatele piiriülese tegevuse 
korral probleeme. 

2011 

47 TAXUD Direktiiv eri liikmesriikide sidusühingute 
vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude 
suhtes kohaldatava maksustamissüsteemi kohta  

Uuestisõnastamine Laiendada direktiivi reguleerimisala, vähendades osalemiskünniseid, reguleerides kaudset 
osalust ja ajakohastades lisa (äriühingute liigid). Ettepanekuga kaasneb teatis äriühingute 
topeltmaksustamise kohta. 

2011 

48 TAXUD Seadusandlik algatus avaliku sektori asutuste 
käibemaksu ja maksuvabastuste kohta 

Uus Tagada võrdsed tingimused era- ja avaliku sektori ettevõtetele neutraalse käibemaksusüsteemi 
kaudu. 
Analüüsida ja esitada arvudes praegused probleemid, mis on seotud käibemaksueeskirjade 
kohaldamisega avaliku sektori asutuste ja avalikust huvist lähtudes teostatava tegevuse suhtes.

2012 
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IV lisa: menetluses olevate, kuid tagasivõetavate ettepanekute loetelu 
Peadirektoraadi
d 

KOM või SEK – 
institutsioonidevaheline 
number 

Pealkiri  Põhjendus 

ENER SEK(2008) 1903 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ühise seisukoha kehtestamise kohta 
energiaühenduse ministrite nõukogus (Brüssel, 27. juuni 2008) 

Aegunud. 

ENER KOM (2003) 032 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV (Euratom) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise kohta  

Kolleegium peaks vastu võtma uue 
tuumajäätmete direktiivi 2010. aastal. 

ENV KOM(1992) 316/2 Eelnõu: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse komisjonile volitused pidada ühenduse nimel 
läbirääkimisi protokolli üle, millega muudetakse Washingtonis 2. detsembril 1946. aastal sõlmitud 
vaalapüügi reguleerimise rahvusvahelist konventsiooni 

Nõukogu võttis 2009. aastal selles küsimuses 
vastu mitmeaastase nõukogu otsuse. 
Ettepanek on aegunud. 

ENV KOM(2008) 174 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse nimel võetav seisukoht 
Århusi konventsiooni artikli 14 tõlgendamise kohta 

Ettepaneku saab tagasi võtta, sest osaliste 
Århusi kohtumine, milleks see oli koostatud, 
toimus 2008. aastal ning seepärast on see 
otsus nüüd aegunud. 

ENV KOM(2008) 695 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse seisukoht, mis tuleb Euroopa Ühenduse 
nimel vastu võtta konventsiooniosaliste 9. konverentsil seoses konventsiooni I ja II liite 
muudatusettepanekutega metsloomade rändliikide kaitse kohta 

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega 
rahvusvahelise kauplemise konventsiooni 
(CITES) kohtumine on juba toimunud ning 
see ettepanek on aegunud. 

MARE KOM(2009) 505 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 754/2009, millega 
jäetakse teatavad laevarühmad välja määruse (EÜ) nr 1324/2008 III peatükis sätestatud 
püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast 

Aegunud: seotud nõukogu 16. jaanuari 
2009. aasta määrusega (EÜ) nr 43/2009, 
millega määratakse 2009. aastaks kindlaks 
teatavate kalavarude ja kalavarurühmade 
püügivõimalused ning lisatingimused, mida 
kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse 
kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes. 

MARE KOM(2009) 506 Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 43/2009 seoses teatavate 
kalavarude püügivõimaluste ja lisatingimustega 

Aegunud: seotud nõukogu 16. jaanuari 
2009. aasta määrusega (EÜ) nr 43/2009, 
millega määratakse 2009. aastaks kindlaks 
teatavate kalavarude ja kalavarurühmade 
püügivõimalused ning lisatingimused, mida 
kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse 
kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes. 

MARE KOM(2009) 122 
2009/0039(CNS)  
2009/0039 COD 

Nõukogu määrus, millega kehtestatakse põhjapoolsete merluusivarude ja nende püügi pikaajaline 
kava 
 

Komisjoni seisukoht selles küsimuses on 
muutunud. 
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MOVE KOM(2008) 650 
2008/0650 (COD) 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse 
direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta 

Komisjoni seisukoht selles küsimuses on 
muutunud. Nagu komisjon teatas 24. juunil 
2010 transpordi nõukogus, kavatseb ta võtta 
tagasi selle ettepaneku, mille Euroopa 
Parlament tagasi lükkas. 

RELEX KOM(2006) 704 
2006/0232/APP 

NÕUKOGU OTSUS, millega kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 
ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vaheline kirjavahetus, millega kinnitatakse ühelt poolt 
Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute 
vaba liikumist käsitleva lepingu 26. oktoobri 2004. aasta protokolli, mis käsitleb Tšehhi Vabariigi, 
Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta 
Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi lepingus osalemist nende 
ühinemise tõttu Euroopa Liiduga, maltakeelne versioon 

RELEX KOM(2006) 717 
 2006/0235/APP 

NÕUKOGU OTSUS, millega kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 
ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vaheline kirjavahetus, millega kinnitatakse ühelt poolt 
Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute 
vaba liikumist käsitleva lepingu eesti-, leedu-, läti-, malta-, poola-, slovaki-, sloveeni-, tšehhi- ja 
ungarikeelne tekst 

Kaks ettepanekut on aegunud. Nõukogu ei 
võtnud neid kunagi vastu, sest nõukogu 
ametliku otsuse vastuvõtmist ei peetud 
vajalikuks. Nõukogu kinnitas kõnealused 
tekstid hoopis I-/A-punkti märkusega (Šveitsi 
Konföderatsiooniga sõlmitud eraldi protokolli 
alusel). Nõukogu võttis mõlemad I-/A-punkti 
märkused vastu 14. mail 2007. 

SG KOM (2009) 0142 
2009/0048 (COD) 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse 
teatavaid EÜ asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte vastavalt 
nõukogu otsusele 1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusega 

Ettepaneku eesmärk oli võtta vastu õigusaktid 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohta. 
Lissaboni lepingu jõustumise järel ei ole uute 
õigusaktide puhul enam võimalik kasutada 
kontrolliga regulatiivmenetlusest. Seepärast ei 
ole ettepanekul enam õiguslikku alust. 

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

ETTEPANEK: NÕUKOGU DIREKTIIV SÖÖDAKULTUURIDE SEEMNE TURUSTAMISE 
KOHTA (KONSOLIDEERITUD VERSIOON) 

Aegunud. Esitatakse uuesti sõnastatult. 

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

ETTEPANEK: NÕUKOGU DIREKTIIV TERAVILJASEEMNE TURUSTAMISE KOHTA 
(KONSOLIDEERITUD VERSIOON) 

Aegunud. Esitatakse uuesti sõnastatult. 

SJ KOM(2003) 243 
2003/0096 (COD) 

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS toortubakaturu ühise korralduse kohta (kodifitseeritud versioon) Aegunud. Põhiõigusakti muudatus on vastu 
võetud ning muudetud kodifitseeritud 
ettepanek on ettevalmistamisel. 

SJ KOM(2007) 848 
2007/0287 (COD) 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1601/91 
aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjade kohta (uuesti sõnastamine) 

Aegunud. Esitatakse uuesti sõnastatult. 

SJ KOM(2007) 302 
2007/0103(CNS) 

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS (EURATOM) toiduainete ja loomasööda radioaktiivse 
saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral 
(kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Muudetud kodifitseeritud ettepanek 
on seadusandja käes läbivaatamisel. 

SJ KOM(2008) 26 
2008/0009 (COD) 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb aktsiaseltside 
ühinemist (kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Muudetud kodifitseeritud ettepanek 
on seadusandja käes läbivaatamisel. 

SJ KOM(2008) 91 
2008/0039 (COD) 

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV 68/193/EMÜ viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali 
turustamise kohta (kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Muudetud uuestisõnastamiseks. 
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SJ KOM(2008) 544 
2008/0173 (COD) 

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 77/91/EMÜ tagatiste 
kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks 
EMÜ asutamislepingu artikli 48 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside 
asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks 
(kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Ettevalmistamisel on muudetud 
kodifitseeritud ettepanek. 

SJ KOM(2008) 873 
2008/0253 (COD) 

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest 
saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted (kodifitseeritud versioon) 

Aegunud. Esitatakse uuesti sõnastatult. 

SJ KOM(2008) 891 
2008/0265 (COD) 

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta (kodifitseeritud 
versioon) 

Võimalik, et ettepanek võetakse tagasi, sest 
see ei ole enam prioriteet. 

SJ KOM (2006) 0346 
2006/0808(CNS) 

EELNÕU: NÕUKOGU OTSUS, millega kohandatakse Euroopa Kohut käsitlevaid sätteid 
valdkondades, mis on hõlmatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotisega 

Aegunud. 

  


