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I. melléklet: A 2011-ben várhatóan elfogadásra kerülő stratégiai kezdeményezések 
 

 Cím Kezdeményezés 
típusa 

A célkitűzések körének ismertetése Az elfogadás 
tervezett 
dátuma 

A növekedés újraindítása a munkahelyteremtés érdekében: gyorsuló ütemben 2020 felé 
A gazdasági kormányzás erősítése és az európai szemeszterre irányuló kezdeményezés 
1 Éves növekedési jelentés nem jogalkotási Az Európa 2020-ról szóló bizottsági közlemény nyomon követésének részeként a Bizottság – 

egy közlemény kíséretében – éves növekedési jelentést tesz közzé, amely az Európai Tanács 
tavaszi ülésén folytatott megbeszélések fő témáját képezi majd. A jelentés egyrészt 
áttekintést ad az elért előrehaladásról, másrészt jövőbe néző horizontális stratégiai 
szakpolitikai iránymutatást ad a tagállamok részére. 

2011. I. negyedév 

2 A gazdasági kormányzás erősítésének nyomon 
követése 

jogalkotási Az európai fiskális keretszabályok szigorításával és a makrogazdasági felügyeletnek a 
kedvezőtlen makrogazdasági egyensúlytalanságokra való kiterjesztésével kapcsolatos 2010. 
szeptember 29-i bizottsági javaslatok nyomon követése.  

2011. I. negyedév 

Pénzügyi szabályozás: a reform befejezése 
3 A hitelminősítő intézetekről szóló rendelet 

módosítása 
jogalkotási A módosítás célja, hogy csökkenjen a pénzügyi intézmények, befektetők, kölcsönfelvevők és 

köztestületek túlzott függősége a hitelminősítő intézetek által kibocsátott minősítésektől, 
továbbá a hitelminősítő intézetek közötti verseny növelése, a „kibocsátó fizet” modell 
megfelelőségének javítása és a államadósság-minősítések sajátosságainak figyelembevétele. 

2011. II. negyedév 

4 Jogalkotási kezdeményezés a válságkezelésre és 
bankszanálásra vonatkozó keretről 

jogalkotási A kezdeményezés az érintett hatóságok közötti együttműködés és koordináció 
előmozdítására irányul, egy egységes eszközrendszer és a megelőzési célú bankszanálási 
alapok bevezetése érdekében. 

2011. II. negyedév 

5 A tőkekövetelmény-irányelvek módosítása (CRD 
IV) (2010-ről áthozva) 

jogalkotási Általános célkitűzés: a szabályozási keret hozzáigazítása a piaci feltételekhez, ezáltal a 
pénzügyi stabilitás erősítése, a hitelezők és az adófizetők érdekeinek védelme, a globális 
versenyfeltételek javítása, egyúttal az uniós bankszektor nemzetközi versenyképességének 
biztosítása, a belső piac integrációjának további előmozdítása és az Unión belüli 
versenyfeltételek javítása. 

2011. II. negyedév 

6 A piaci visszaélésről szóló irányelv felülvizsgálata 
(2010-ről áthozva) 

jogalkotási E kezdeményezés célja (i) a piaci visszaélés és a bennfentes kereskedelem tilalmának 
kiterjesztése új piacokra és eszközökre; (ii) a piaci visszaélésről szóló irányelv visszatartó 
erejének fokozása az illetékes közigazgatási hatóságok hatékonyabb és egységesebb 
jogérvényesítése révén, különösen a szankciók tekintetében; és (iii) az egységes 
szabálykönyv irányába való elmozdulás bizonyos rendelkezések tisztázásával, adott esetben 
a választási és a mérlegelési lehetőségek csökkentésével és a – különösen a kkv-kat érintő – 
adminisztratív terhek csökkentésével. 

2011. I. negyedév 

7 A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 
(MiFID) felülvizsgálata 

jogalkotási A felülvizsgálat célja a befektetői bizalom növelése, valamint az egyenlő versenyfeltételek 
megvalósítására irányuló általános cél elérése és ezáltal a piaci hatékonyság és az 
átláthatóság növelése. 

2011. II. negyedév 

8 Irányelv a felelősségteljes hitelnyújtásról és - jogalkotási  Az irányelv céljai: hozzájárulás a jelzáloghitelek integrált egységes piacának megteremtéséhez, a 2011. I. negyedév 
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 Cím Kezdeményezés 
típusa 

A célkitűzések körének ismertetése Az elfogadás 
tervezett 
dátuma 

felvételről  fogyasztói bizalomnak és a fogyasztóvédelem színvonalának, a határokon átnyúló hitelnyújtásnak 
és -felvételnek, valamint a piaci versenynek a fellendítése révén; a pénzügyi stabilitás 
előmozdítása az EU egészében annak biztosításával, hogy a jelzáloghitel-piacok működése ne 
vezethessen túlzott eladósodáshoz, fizetési késedelmekhez és végrehajtásokhoz. Az 
irányelvjavaslatot a jelzálogokkal kapcsolatos legjobb gyakorlatokról (a végrehajtás elkerüléséről) 
szóló közleménnyel és a pénzügyi integrációról szóló ajánlással együtt kell benyújtani. 

9 Jogalkotási javaslat az alapvető banki szolgáltatások 
hozzáférhetőségéről 

jogalkotási Az általános cél az uniós polgárok belső piaci részvételének kiteljesítése, legfőképpen az 
online termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségének növelése. Az egyedi cél annak 
biztosítása, hogy minden uniós polgár vagy rezidens jogosult legyen az alapvető banki 
szolgáltatások igénybevételére, ideértve az elektronikus fizetésre szolgáló lehetőségek 
minimumszintjét is. 

2011. I. negyedév  

Intelligens növekedés 
10 Közlemény egy integráltabb európai szabványosítási 

rendszerről és jogalkotási javaslat a többek között az 
IKT-szektort is érintő szabványosításról 

nem jogalkotási / 
jogalkotási 

A kezdeményezés célja a szabványalkotás felgyorsítása és korszerűsítése a kölcsönös 
átjárhatóság, illetve – a globális piacok gyors változásai miatt – az innováció előmozdítása 
érdekében. 

2011. I. negyedév 

11 Közlemény a felsőoktatás modernizációjáról nem jogalkotási  A cél a felsőoktatási szakpolitika felülvizsgálata és javaslatok előterjesztése a jövőjére 
vonatkozó új célokkal kapcsolatban. Ide tartozhatnak a felsőoktatási intézmények 
átláthatósági és rangsorolási rendszerére vonatkozó lehetséges javaslatok. 

2011. III. negyedév 

Fenntartható növekedés 
12 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 

2050-ig tartó megvalósításának ütemterve 
nem jogalkotási  Ez a közlemény az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig tartó uniós 

megvalósításának ideiglenes útvonalát vizsgálja, beleértve a 2030-ig elérendő 
mérföldköveket is; a cél az Unió energiaellátásának biztosítása, valamint a fenntartható 
növekedés és munkahelyteremtés előmozdítása, egyúttal annak biztosítása, hogy a javasolt 
intézkedések a lehető legkevesebb költséggel járjanak és ne járjanak káros forgalmazási 
következményekkel. A közleményből levezethető szükséges szerkezeti és technológiai 
változások az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-hatékony Európa” kiemelt kezdeményezését 
is támogatják. 

2011. I. negyedév 

13 Energia-ütemterv 2050 nem jogalkotási  Az ütemterv az uniós energiarendszer 2050-ig tartó fejlődésével kapcsolatban vázol fel 
különböző lehetséges útvonalakat egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, energiahatékony 
rendszer felé, egyúttal módot ad a ma hozott döntések következményeinek jobb értékelésére 
és a mára (például az infrastruktúra-tervezés területén) szükségessé vált stratégiai jelentőségű 
döntések jobb megértésére.  

2011. III. negyedév 

14 Az Erőforrás-hatékony Európa ütemterve nem jogalkotási  Az Erőforrás-hatékony Európa kiemelt kezdeményezés részeként, annak egyéb javaslataira 
építve, illetve azokat kiegészítve, az ütemterv számos szakpolitikai területen fog 
meghatározni egységes szakpolitikai és cselekvési kereteket – erre az erőforrás-hatékony 
gazdaságra való átállás miatt van szükség. A cél az erőforrások termelékenységének 
növelése, valamint a gazdasági növekedés elválasztása az erőforrás-használattól, illetve 
utóbbi elválasztása a környezeti hatásoktól, a versenyképesség növelése, továbbá az EU 

2011. II. negyedév 
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 Cím Kezdeményezés 
típusa 

A célkitűzések körének ismertetése Az elfogadás 
tervezett 
dátuma 

ellátásbiztonságának és erőforrás-függetlenségének előmozdítása. 
15 Európai Energiahatékonysági Terv 2020-ig nem jogalkotási  A közlemény meghatározza azokat a kulcsintézkedéseket, amelyek révén 2020-ig minden 

ágazatban – ideértve az építőipart, a közműveket, a közlekedést és az ipart is – teljes körűen 
és költséghatékonyan kiaknázható a 20%-os energiamegtakarítási potenciál. Ezzel 
párhuzamosan elemzik az első energiahatékonysági cselekvési terv tapasztalatait. 

2011. I. negyedév 

16 Irányelv az energiahatékonyságról és az 
energiamegtakarításról 

jogalkotási  A kezdeményezés az Európai Energiahatékonysági Tervhez kapcsolódó intézkedés. Az 
irányelv bővített jogszabályi keretet ad a tagállamok energiahatékonysági és 
energiamegtakarítási szakpolitikáihoz, ideértve a célokat, a nemzeti energiahatékonysági 
cselekvési tervek szerepét, a közszektor példamutató szerepét, a finanszírozást, a fogyasztók 
tájékoztatását. Meghatározza továbbá az energiaszolgáltatási piac fejlesztéséhez szükséges 
eszközöket és az energiaipari társaságok szerepét az energiaellátási lánc egészével – ideértve 
a végfelhasználók ellátását is – kapcsolatos energiamegtakarítás ösztönzésében. Meg fogja 
határozni az energiatermelés, -átvitel és -elosztás hatékonyságának növeléséhez szükséges 
keretfeltételeket, beleértve a kapcsolt termelés és a távfűtés népszerűsítését szolgáló fokozott 
intézkedéseket. Az irányelv az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK irányelv 
helyébe lép. 

2011. III. negyedév 

17 Fehér könyv a közlekedés jövőjéről (2010-ről 
áthozva) 
 

nem jogalkotási A fehér könyv felvázolja a közlekedés jövőjét a 2050-ig tartó időtávra, a közlekedés, az 
innováció és a modern infrastruktúra belső piacának megvalósítása céljából. Meghatározza a 
fellépések átfogó keretét a következő tíz évben a közlekedési infrastruktúra, a belső piaci 
jogalkotás, a közlekedés szén-dioxid-mentesítése, a forgalomirányítást és tiszta járműveket 
szolgáló technológia, valamint a szabványosítás és a piaci alapú eszközök és ösztönzők 
használata terén.  

2011. I. negyedév 

Inkluzív növekedés 
18 Jogalkotási kezdeményezés a munkavállalók 

kiküldetéséről 
jogalkotási  Az általános célkitűzés a munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 

végrehajtásának és alkalmazásának javítása. A konkrét cél a kiküldött munkavállalók 
jogainak tényleges tiszteletben tartatására, továbbá a nemzeti hatóságok és a vállalkozások 
kötelezettségeinek pontosítására irányul. Emellett cél még a nemzeti hatóságok közötti 
együttműködés javítása, a munkáltatók és a munkavállalók tájékoztatása, szankciók és 
jogorvoslat révén az irányelv tényleges alkalmazásának biztosítása, valamint az 
alkalmazandó szabályok megkerülésének, illetve a szabályokkal való visszaélésnek a 
megelőzése.  

2011. IV. negyedév 

19 A munkaidőről szóló 2003/88/EK irányelv 
felülvizsgálata (2010-ről áthozva) 

jogalkotási  A felülvizsgálat célja, hogy az irányelv alkalmazkodjon a munkaidőmodellek változásából 
adódó új jelenségekhez, és hogy – különösen az ügyeleti idővel kapcsolatban – egyértelművé 
váljon az irányelv végrehajtása. A felülvizsgálat hatókörét a szociális partnerekkel folytatott 
konzultáció eredményeinek függvényében határozzák meg.  

2011. III. negyedév 

20 Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra 
alkalmazandó állami támogatási szabályok 
felülvizsgálata: 

nem jogalkotási 2011 novemberében hatályát veszti mind a keretszabály, mind a határozat. A felülvizsgálat 
célja a jelenlegi rendelkezések felülvizsgálata, valamint a szabályok kiigazításával és 
javításával kapcsolatos lehetőségek feltérképezése. 

2011. IV. negyedév 
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 Cím Kezdeményezés 
típusa 

A célkitűzések körének ismertetése Az elfogadás 
tervezett 
dátuma 

- A közszolgáltatási ellentételezés formájában 
nyújtott állami támogatásról szóló keretszabály 
- A Bizottság határozata az EUMSz. 106. cikke (2) 
bekezdésének a közszolgáltatási ellentételezés 
formájában nyújtott állami támogatásokra történő 
alkalmazásáról 

21 Fehér könyv a nyugdíjakról nem jogalkotási A népesség elöregedésének egyre sürgetőbb problémája azonnali, de egyúttal hosszú távú 
kihívást állít a nyugdíjrendszerek elé. Amennyiben az EU kellően támogatni szeretné és ki 
szeretné egészíteni a tagállamoknak a méltányos és fenntartható nyugdíjak biztosítására 
irányuló erőfeszítéseit, úgy holisztikus szemléletben át kell dolgozni a szakpolitikai 
koordinációra és szabályozásra vonatkozó, hiányos és szétaprózott európai keretszabályokat. 
A fehér könyv a 2010. július 7-i zöld könyvvel elindított széles körű konzultáció nyomán 
megoldást kínálna a felmerülő kérdések egy részére vagy egészére. 

2011. III. negyedév 

Az egységes piacban rejlő növekedési lehetőségek felszabadítása 
22 Jogalkotási javaslat a közös jogkezelésről jogalkotási A javaslat célja, hogy egyértelmű és stabil jogi keretet biztosítson a szerzői jogok határokon 

átnyúló kezeléséhez. A határokon átnyúló szolgáltatások bővülése a kínálat bővülését 
eredményezi.  

2011. I. negyedév 

23 Jogalkotási javaslat egy közös konszolidált társasági 
adóalapról 

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

2011. I. negyedév 

24 Közlemény a jövőbeli héastratégiáról nem jogalkotási A közlemény célja, hogy azonosítsa azokat a lépéseket, melyek csökkenthetik az 
adminisztratív terheket, szembeszállhatnak a csalással, modernizálhatják és egyszerűsíthetik 
a jelenlegi rendszert.  

2011. IV. negyedév 

25 Közlemény a kollektív jogorvoslatról a témában 
folytatott konzultáció eredményei alapján 
 

nem jogalkotási A közlemény célja, hogy a 2010-ben elindított nyilvános konzultáció nyomán bemutassa a 
kollektív jogorvoslattal kapcsolatos alapelveket és a jövőbeni szakpolitikai irányvonalakat. 

2011. IV. negyedév 

26 Jogalkotási javaslat az európai uniós alternatív 
vitarendezésről 

jogalkotási  Az alternatív vitarendezési mechanizmusok olcsó, egyszerű és gyors jogorvoslat lehetőségét 
kínálják a fogyasztók számára. Alapvető eszközei lehetnek az üzleti hírnév fenntartásának, 
valamint a fogyasztói kapcsolatok és a fogyasztói bizalom megóvásának. Ugyanakkor még 
nincs kiaknázva az alternatív vitarendezés teljes potenciálja: egyes területeken a szabályok 
hiánya miatt nem minden fogyasztói vita terelhető a alternatív vitarendezés útjára. A 
fogyasztók és a vállalkozások továbbra sem rendelkeznek kellő ismeretekkel e lehetőségről. 
Az alternatív vitarendezés előmozdítása növeli a fogyasztói bizalmat a határon átnyúló 
vásárlásokat illetően, és javítja a belső piac működését.  

2011. IV. negyedév 

27 Repülőterekre vonatkozó csomag: (1) A repülőtéri 
kapacitás felmérése és nyilvántartása, (2) a 
résidőkiosztásról szóló rendelet felülvizsgálata, (3) a 
földi kiszolgálásról szóló irányelv felülvizsgálata, 

jogalkotási / nem 
jogalkotási  

A földi kiszolgálásról, a résidőkiosztásról és a zajszennyezésről szóló módosított jogalkotási 
javaslatokat, továbbá a repülőtéri kapacitás felméréséről és nyilvántartásáról szóló új 
javaslatot a repülőterekkel kapcsolatos szakpolitika aktuális helyzetéről szóló közös 
közlemény kíséretében terjeszti elő a Bizottság. 

2011. II. negyedév 
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 Cím Kezdeményezés 
típusa 

A célkitűzések körének ismertetése Az elfogadás 
tervezett 
dátuma 

(4) a légi közlekedési zajszennyezésről szóló 
irányelv felülvizsgálata  

A polgárközpontú program végrehajtása: szabadság, biztonság és jogérvényesülés 
28 Jogi eszköz az európai szerződési jogról jogalkotási  Ez a kezdeményezés a 2010-es zöld könyvből eredeztethető. Célja, hogy meghatározza a 

Bizottság szakpolitikai lehetőségeit a nemzeti szerződési jogok különbségéből eredő 
problémák – a vállalkozások többletköltségei, a jogbiztonság hiánya, illetve a fogyasztók 
belső piac iránti bizalmatlansága – megoldására. 

2011. IV. negyedév 

29 Zöld könyv az ítélet-végrehajtás hatékonyságának 
javításáról az Európai Unióban: határokon átnyúló 
adósságbehajtás 

jogalkotási  A kezdeményezés célja, hogy a határokon átnyúló adósságbehajtás tekintetében a tagállamok 
egészére érvényes egységes megoldást terjesszen elő, amely a bankszámlák letiltása révén 
megkönnyíti a határokon átnyúló vitákban érintett hitelezők dolgát, és biztosítja külföldi 
követeléseik sikeres behajtását.  

2011. II. negyedév 

30 Irányelv a bűncselekmények áldozatainak jogairól és 
a támogatásukról 

jogalkotási  A kezdeményezés az áldozatok védelmét szolgáló átfogó intézkedéscsomag kidolgozásával 
biztosítani kívánja, hogy a bűncselekmények áldozatai az EU minden tagállamában 
hozzájussanak a szükséges (jogi, pszichológiai és minden más) segítséghez, hozzáférjenek az 
igazságszolgáltatáshoz és az alkalmazandó joghoz, és veszélyeztetettségük esetén megfelelő 
védelmet kapjanak. 

2011. II. negyedév 

31 Kezdeményezések az intelligens határokról:  
 
- Jogalkotási javaslat a határregisztrációs rendszer 
(EES) létrehozásáról 
 
- Jogalkotási javaslat a regisztráltutas-program 
létrehozásáról 
 
- Jogalkotási javaslat a Schengeni Határ-ellenőrzési 
Kódex módosításáról 
 
- Közlemény egy uniós elektronikus 
utazásengedélyezési rendszer (ESTA) bevezetésének 
lehetőségéről 

jogalkotási / nem 
jogalkotási 

A modern határigazgatási technológiák bevezetésének célja határaink biztonságának 
védelme, egyúttal annak biztosítása, hogy Európa nyitott maradjon a gyakran utazók előtt. A 
határregisztrációs rendszer olyan információkat állít elő, amelyek révén azonosíthatók és 
feltartóztathatók az illegális bevándorlók (különösen az engedélyezett tartózkodási idejüket 
túllépő személyek), ami elriaszt az illegális bevándorlástól. A rendszer a terrorizmus és a 
súlyos bűncselekmények megelőzését, illetve a feltételezett terroristák és bűnelkövetők 
feltartóztatását elősegítő információk előállítása révén a magas szintű biztonság 
fenntartásához is hozzájárulna.  
 
A regisztráltutas-program pedig a harmadik országból származó, előzetesen átvilágított és 
ellenőrzött gyakori utazók számára könnyítené meg az uniós külső határok átlépését, és 
egyúttal biztosítaná az uniós határpolitika általános koherenciáját. A határregisztrációs 
rendszer és a regisztráltutas-program kettőse így továbbfejlesztené az integrált 
határigazgatást, mivel lehetővé tenné, hogy az uniós határok átlépésére jogosult személyek 
egyszerűbben és gyorsabban éljenek e jogukkal, egyúttal fontos eszköze lenne az illegális 
bevándorlás és a biztonsági veszélyek elleni küzdelemnek. 
 
A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexet azért kell módosítani, hogy figyelembe vegye a 
határregisztrációs rendszerre és a regisztráltutas-programra irányuló javaslatok miatt 
szükséges technikai változtatásokat. 
 
Mivel az USA és Ausztrália már bevezette saját ESTA-rendszerét, a közlemény 

2011. II. negyedév 
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megvizsgálja, hogy az integrált határigazgatással összefüggésben és a jelenlegi 
vízumpolitikát kiegészítve az EU számára is indokolt lenne-e egy hasonló rendszer 
bevezetése. 

32 Kezdeményezések a törvényes gazdaság 
védelméről:  
 

– Közlemény az átfogó korrupcióellenes 
szakpolitikáról  

– Javaslat a bűncselekményből szerzett vagyoni 
eszközök elkobzásának és visszaszerzésének új 
jogi keretéről 

– Közlemény a csalás elleni stratégiáról 

nem jogalkotási / 
jogalkotási 

A törvényes gazdaság védelmét prioritásként kell kezelni ahhoz, hogy az EU 
megvalósíthassa az EU 2020 stratégia célkitűzéseit. Az átfogó korrupcióellenes politikáról 
szóló közlemény ezzel összefüggésben megvizsgálja, hogy milyen lehetőségek vannak az 
uniós korrupcióellenes erőfeszítések értékelési mechanizmusának bevezetésére, illetve 
bemutatja az e célból a GRECO-val (az Európa Tanács korrupcióellenes államok 
csoportjával) folytatható együttműködés módozatait.  
 
A bűncselekményből szerzett vagyoni eszközök elkobzásának és visszaszerzésének 
előmozdítására irányuló új uniós jogi keretről szóló javaslat célja, hogy a bűncselekményből 
származó jövedelmekkel szembeni fellépés eredményességének javítása érdekében erősítse a 
meglévő eszközöket.  
 
A csalás elleni átfogó stratégia keretet biztosít az EU pénzügyi érdekeinek szakpolitikai 
szektorokon átívelő védelméhez.  

2011. II. negyedév 

33 Új átfogó jogi keret a személyes adatok uniós 
védelméről (2010-ről áthozva)  

jogalkotási A kezdeményezés célja, hogy az Unió minden cselekvési területén korszerűsítse a személyes 
adatok védelmét szolgáló meglévő rendszereket annak érdekében, hogy továbbra is 
biztosítva legyen az adatvédelmi elvek tényleges alkalmazása, és hogy a globalizáció 
kihívásai, az új technológiák és a hatósági követelmények fényében tökéletesítse a jelenlegi 
adatvédelmi szabályokat.  

2011. II. negyedév 

34 Javaslatok a polgári védelmi szabályozás 
megújításáról 

jogalkotási  A javaslatok fő célkitűzése az EU katasztrófákkal kapcsolatos reagálási, készenléti és 
megelőző kapacitásának erősítése (például a polgári védelem alapeszközeinek rendelkezésre 
állását biztosító fokozott koordináció és részletes megállapodások útján), az uniós 
katasztrófareagálási képesség megerősítéséről szóló 2010. novemberi közleménnyel 
összhangban. 

2011. IV. negyedév 

Európa a világban: súlyunknak megfelelő szerepvállalás a globális színtéren 
Átfogó kereskedelempolitika 
35 Javaslat az uniós kkv-k EU-n kívüli piacokon való 

támogatásának megerősítéséről 
nem jogalkotási / 
jogalkotási 

A vállalkozások uniós szintű támogatásának fő célja, hogy megadja a szükséges kiegészítő 
segítséget ahhoz, hogy a kkv-k megkezdhessék és bővíthessék tevékenységüket az Unión 
kívüli legfontosabb piacokon, amennyiben ez a segítség valós hozzáadott értéket teremt. Az 
uniós támogatás a létező vagy potenciális piacoktól függően a piaci belépéssel, a 
szellemitulajdon-jogok védelmével, a szabványosítással és szabályozási kérdésekkel 
kapcsolatos szolgáltatások formáját öltheti. E szolgáltatásokat az uniós kkv-k adott piacokra 
vonatkozó helyi igényeihez, illetve a más szolgáltatók – például a tagállamok vagy a már 
számos harmadik országban működő uniós üzleti szövetségek (például az európai üzleti 

2011. IV. negyedév 
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szervezetek) – révén helyben elérhető szolgáltatásokhoz kell igazítani. Az uniós 
szolgáltatásokat a meglévő szolgáltatókkal együttműködve, a meglévő szolgáltatások 
kiegészítéseként és azokat erősítve kell nyújtani. 

36 Kezdeményezés a harmadik országbeli társaságok és 
áruk uniós közbeszerzési piacokra való bejutásáról 
(közbeszerzési piacra jutási rendszer – MASP) 

jogalkotási  E szabályozás fő célkitűzése, hogy javítsa az uniós vállalkozásokra vonatkozó feltételeket az 
Unión kívüli állami megbízásokért folytatott versenyben. Az Unió fő kereskedelmi 
partnereinek beszerzési gyakorlatai jelenleg sok esetben korlátozzák az uniós beszállítókat. 
A javaslat ezért olyan keret létrehozására törekszik, amely az EU számára lehetővé tenné, 
hogy a közös kereskedelempolitika terén eredményesen fellépjen az EU egyes kereskedelmi 
partnerországainak restriktív beszerzési gyakorlatával szemben. 

2011. III. negyedév  

37 EP-/tanácsi rendelet iránti javaslat az általános 
preferenciarendszer (GSP) 2014. január 1. utáni 
alkalmazásáról 

jogalkotási  Az új rendelet felülvizsgálja és finomítja az általános preferenciarendszerről szóló jelenlegi 
rendeletet, hogy biztosítsa annak egyszerűségét és kiszámíthatóságát, valamint azt, hogy az 
maximálisan támogassa a fenntartható fejlődést és a leginkább rászoruló fejlődő országokat. 

2011. I. negyedév 

Az EU bővítése, szomszédság, fejlesztési politika és humanitárius segítségnyújtás 
38 Kezdeményezés az uniós fejlesztési politika 

korszerűsítéséről 
nem jogalkotási  Ez a kezdeményezés a fejlesztéssel kapcsolatos új szakpolitikai iránymutatásokat állapítja 

meg. Alapját az inkluzív és fenntartható növekedést támogató uniós fejlesztési politikáról 
szóló zöld könyvvel elindított konzultáció eredményei, valamint más elemek, például a 
költségvetés támogatásáról szóló zöld könyv képezi. Emellett a következő kezdeményezések 
is elindulnak: „A növekedés és a versenyképesség fokozása (munkahelyteremtés a 
magánszférával partnerségben)”, „A költségvetés támogatása” és „Fenntartható 
fejlődés/Éghajlatváltozás és energia, a növekedés hajtóerői”. 

2011. IV. negyedév 

39 A humanitárius segítségnyújtás modernizálása  jogalkotási  A humanitárius segítségnyújtásról szóló 1257/96/EK tanácsi rendelet felülvizsgálatának fő 
célja a jogszabály hozzáigazítása az új politikai/intézményi környezethez.  

2011. IV. negyedév 

A cselekvéstől az eredményig: az uniós szakpolitikákban rejlő lehetőségek maximális kamatoztatása 
Korszerű költségvetés Európa jövőjéért 
40 Javaslat egy új többéves pénzügyi keretről, beleértve 

a különböző szakpolitikai területekre vonatkozó 
javaslatokat is 

jogalkotási / nem 
jogalkotási  

A költségvetési prioritások meghatározása és a következő időszak új többéves pénzügyi 
keretére vonatkozó javaslat elkészítése, az alábbi elemekkel: 
1) A Bizottság közleménye a következő többéves pénzügyi keretről. 
2) A Bizottság javaslata az új többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletről, 
3) A Bizottság javaslata a saját forrásokról szóló új határozatról 
4) A Bizottság javaslata a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról és a költségvetési 
ügyekben folytatott együttműködésről szóló új intézményközi megállapodásról. 
 

A Bizottság – az egyéb intézményekkel az uniós költségvetés felülvizsgálatáról folytatott 
átfogó tárgyalások és azon konzultációk alapján, amelyeket a Bizottság különösen a közös 
agrárpolitika, a közös halászati politika, a kohéziós politika és a kutatáspolitika kapcsán fog 
indítani – a pénzügyi programok és eszközök új generációjáról is ambiciózus javaslatokat 
fog előterjeszteni annak érdekében, hogy az uniós költségvetést jobban összehangolja a 

2011. II. negyedév 
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politikai prioritásokkal, főként az Európa 2020 stratégiával. Ezeket a javaslatokat több 
csomagban, 2011 második felében nyújtják be. A pénzügyi keretben szereplő fontos 
szakpolitikai területek közé tartozik majd egyebek mellett a mezőgazdaság, az 
éghajlatváltozás, a kohézió, a versenyképesség, a foglalkoztatás, a környezet, az IKT-, az 
energia-, a TEN-T- és a közlekedési infrastruktúra, a halászati és tengeri ügyek, a bel- és 
igazságügyi együttműködés, valamint a kutatás és az innováció. Az uniós érdekek külső 
képviselete szintén szerepel majd a keretben. Az irányítás és a hatásfok optimalizálása 
érdekében a keret jelenlegi felépítését áramvonalasabbá és egyszerűbbé teszik, például azzal, 
hogy nagyobb szerepet adnak a pénzügyi tervezésnek. 
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II. melléklet: A megfontolás tárgyát képező lehetséges kezdeményezések tájékoztató jellegű felsorolása* 
 

*A kezdeményezések szakpolitikai területek szerinti csoportosításban szerepelnek. A (*)-gal jelölt kezdeményezésekhez nem társul kötelező jogi erő 
 

2011 
Sz
á
m 

Cím Kezdeményezés típusa A célkitűzések körének ismertetése 
 

Versenypolitika 
1 A hajógyártáshoz nyújtott állami 

támogatás keretszabályának 
felülvizsgálata 

nem jogalkotási A felülvizsgálat azokat a kérdéseket fedi le, hogy szükség van-e továbbra is ágazatspecifikus szabályokra, és ha igen, 
szükség van-e és milyen mértékben a jelenlegi szabályok módosítására. 

2 A Bizottság közleménye a 
trösztellenes szabályok 
megsértése miatt indított 
kártérítési kereseteknél 
alkalmazott kármegállapításról 

nem jogalkotási A trösztellenes szabályok megsértése miatt indított kártérítési keresetekről szóló 2008-as fehér könyv kötelező erővel nem 
rendelkező, gyakorlati iránymutatást adott a nemzeti bíróságoknak és a feleknek a polgári peres eljárásokban alkalmazott 
kármegállapításról. A Bizottság célja egy olyan közlemény elfogadása, amely közgazdasági áttekintést ad a 
versenyellenes magatartás által okozott károkról és a károk megállapításához általában alkalmazott módszerekről. 

3 Iránymutatás a tengeri 
közlekedéshez nyújtott állami 
támogatásról 

nem jogalkotási A kezdeményezés célja a tengeri közlekedéshez nyújtott állami támogatásról szóló iránymutatás felülvizsgálata. 

4 Iránymutatás az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységei 
kereskedelmi rendszerével 
összefüggésben nyújtott állami 
támogatási intézkedésekről 

nem jogalkotási A kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kötődő támogatások kezelésére vonatkozó szabályok kialakítása érdekében 
iránymutatást kell elfogadni. 

5 Iránymutatás a pénzügyi 
intézmények megmentéséről és 
szerkezetátalakításáról 

nem jogalkotási A Bizottság a pénzügyi válsággal összefüggésben 2009-ben elfogadta a bankok szerkezetátalakításáról szóló közleményt, 
amely azokat a különös feltételeket részletezi, amelyeket a bankoknak be kell tartaniuk a válság miatt a pénzügyi 
intézményeknek juttatott, a 107. cikk (3) bekezdésének b) pontján alapuló állami támogatások kapcsán. A válságból 
levont tanulságok felhasználása és a 107. cikk (3) bekezdésének c) pontján alapuló új szabályozás kialakítása érdekében a 
pénzügyi intézmények megmentéséről és szerkezetátalakításáról új iránymutatást kell készíteni. 

Digitális menetrend 
6 A közszféra információinak 

további felhasználásáról szóló 
2003/98/EK irányelv 
felülvizsgálata 

jogalkotási  A közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv felülvizsgálata a következőket érinti: 1) a 
jogi eszköz hatálya, 2) a közszféra információinak további felhasználásával kapcsolatos díjak korlátozása, 3) annak ez 
elvnek a tisztázása, miszerint az általánosan hozzáférhető anyagok további felhasználása is engedélyezett, nem 
kereskedelmi és kereskedelmi célokból egyaránt. 

7 Közlemény a magánélet 
védelméről és a bizalomról az 
európai információs 
társadalomban: a polgárok új 

nem jogalkotási A távközlési csomag felülvizsgálata során több szempont is felmerült azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne javítani az 
elektronikus hírközlést használók jogainak védelmét. Az Európai Parlament különösen a következők tisztázását tartja 
szükségesnek: az IP-címek jogállása, a felhasználók preferenciáit figyelő online hirdetések, a magánélet védelme a 
webkettes alkalmazásokban, például a közösségi hálózatépítő szolgáltatásoknál, valamint a magánhálózati felhasználók 
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szolgáltatások iránti bizalmának 
biztosítása 

jogainak védelme. A közlemény kiegészíti az uniós adatvédelmi keret felülvizsgálatát.  

8 A Bizottság ajánlása az 
eSegélyhívóról* 

 Ajánlás a tagállamok számára az e-segélyhívásoknak és a minimális mennyiségű adatoknak (MMA-üzeneteknek) a 
járműfedélzeti egység és a közbiztonsági válaszpont (KBVP) közötti átvitelét biztosító mobilhálózat-üzemeltetői 
tevékenységre vonatkozóan. Az iránymutatás alapja a helymeghatározási funkcióval bővített egységes európai 
segélyhívószám (E112) és az e-segélyhívások átviteléhez kapcsolódó szabványok összessége lenne, ideértve az e-
segélyhívás-megkülönböztető (e-segélyhívó-azonosítójel) mobilhálózatokban való bevezetését is. 

9 Tanácsi ajánlásra irányuló javaslat 
a közbeszerzések hálózat- és 
információbiztonságának 
szabványok és iránymutatások 
révén történő növeléséről* 

 A Tanács ajánlása az informatikai biztonsági szabványok közbeszerzések terén való elfogadásáról. 

10 Cselekvési terv a weboldalak 
akadálymentesítésére 

a Bizottság fellépése Összehangolt fellépésre van szükség annak biztosításához, hogy a fogyatékkal élő személyek is teljes körűen 
hozzáférjenek az új elektronikus tartalmakhoz. Különösen azon EU-s közszférabeli weboldalak és online szolgáltatások 
kapcsán van szükség a webes akadálymentesítés nemzetközi normáinak az átvételére, amelyek elengedhetetlenek a 
közéletben való teljes körű részvételhez. A lehetőségek áttekintése után a Bizottság 2011-ben olyan javaslatokkal fog 
előállni, amelyek biztosítják, hogy 2015-re teljes körűen megvalósuljon a közszféra weboldalainak (és a polgároknak 
alapvető szolgáltatásokat kínáló weboldalaknak) az akadálymentesítése. 

11 Az egyetemes szolgáltatások 
fogalmának esetleges 
felülvizsgálata /tisztázása az e-
kommunikáció terén 

jogalkotási / nem jogalkotási E kezdeményezés célja, hogy a technológiai, piaci és társadalmi változások fényében felülvizsgálja az egyetemes 
szolgáltatásról szóló rendelkezéseket (a 2002/22/EK egyetemes szolgáltatási irányelv II. fejezetét). 

12 Közlemény a rádióspektrum 
kollektív használatáról 

nem jogalkotási A rádióspektrum-politikai program részeként a közlemény célja, hogy előmozdítsa a spektrum kollektív használatát. A 
közlemény ismerteti a frekvenciagazdálkodás ezen modelljét és annak a különböző modellek közötti egyensúly 
megteremtésében betöltött szerepét. Áttekintést ad a kollektív használat jelenlegi mikéntjéről, más 
frekvenciagazdálkodási megközelítések kapcsán a hasonlóságokról és az eltérésekről, a modell előnyeiről és hozamairól, 
valamint a megoldandó problémákról.  

13 Az elektronikus aláírásról szóló 
irányelv felülvizsgálata az 
egységes piacon a határokon 
átívelő közszolgáltatások 
nyújtásának megkönnyítése 
érdekében az elektronikus 
aláírásról és az elektronikus 
azonosításról szóló cselekvési 
terv nyomán;  
Az Európai Parlament és a Tanács 
1999/93/EK irányelve az 
elektronikus aláírásra vonatkozó 
közösségi keretfeltételekről 

jogalkotási Az elektronikus aláírásról és az elektronikus azonosításról szóló 2008. évi cselekvési terv Unió-szerte egységes megoldást 
kíván találni az online közszolgáltatások határokon átnyúló használatára. A terv megvalósítása terén elért eredményekről 
szóló jelentés a tervek szerint 2010-ben készül el. A Bizottság mérlegeli a további horizontális és/vagy ágazati 
kezdeményezések szükségességét.  
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14 Az elektronikus azonosítás és 
hitelesítés kölcsönös elismerése 

jogalkotási A határozat célja, hogy az elektronikus azonosítás határokon átnyúló alkalmazásával összefüggésben megállapítsa az 
elektronikus azonosítás és hitelesítés nemzeti mechanizmusainak kölcsönös elismerésére vonatkozó 
minimumkövetelményeket.  

15 Jelentés a roamingrendelet 
működési felülvizsgálatának 
eredményeiről 

nem jogalkotási / jogalkotási A módosított roamingrendelet szerint az Európai Bizottságnak 2011. június 30-ig jelentést kell készítenie az Európai 
Parlament és a Tanács számára, amelyben megvizsgálja a rendelet működését, és értékeli, hogy teljesültek-e a rendelet 
célkitűzései. A módosított roamingrendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban a jelentésnek a hang-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi roamingdíjaiban bekövetkezett változásokat, valamint a 
szolgáltatásoknak – köztük a roamingot helyettesítő szolgáltatásoknak – az elérhetőségét és minőségét kell 
megvizsgálnia. 

16 Közlemény a digitalizálásról és a 
digitális megőrzésről 

nem jogalkotási A közlemény: 
1) áttekintést ad a tagállamok előrehaladásáról a digitalizálás és a digitális megőrzés kapcsán;  
2) beszámol az Europeana, Európa digitális könyvtára fejlődéséről;  
3) beszámol a digitalizálással foglalkozó bölcsek tanácsának a megállapításairól;  
4) felszólítja a tagállamokat azon területek kezelésére, amelyeken még nem értek el előrehaladást, és  
5) felvázolja a Bizottság következő lépéseit. 

Gazdasági és monetáris ügyek 
17 Közlemény az 

államháztartásokról a gazdasági 
és monetáris unióban – 2011 

nem jogalkotási Az „Államháztartások a gazdasági és monetáris unióban – 2011” című közlemény az éves államháztartási jelentés 
szakpolitikai vonatkozásait/kihívásait foglalja össze. Az államháztartási jelentés az EU tagállamaiban tapasztalható 
költségvetési fejleményeket tekinti át, és aktuális kérdéseket tárgyal a költségvetési politika meghatározásáról és a 
költségvetési felügyeletről az Unióban. 

18 Közlemény az új többéves 
pénzügyi keret innovatív 
pénzügyi eszközeiről 

nem jogalkotási Az innovatív pénzügyi eszközökkel foglalkozó biztosi csoport a 2014 és 2020 közötti időszak tekintetében várhatóan 
elfogadja majd az Európa 2020 stratégia és a külső fellépés támogatását szolgáló innovatív pénzügyi eszközök 
kidolgozására és alkalmazására érvényes alapelveket. A csoport várhatóan beszámol majd az EBB-vel tervezett új közös 
pénzügyi eszközökről és az egyéb tőkepiaci eszközökről, például a projektkötvényekről vagy a nemzeti államháztartási 
intézményekkel és nemzetközi pénzügyi intézményekkel közösen működtetett pénzügyi eszközökről is. A közlemény az 
Európai Parlament, a Tanács és az érdekeltek tájékoztatása érdekében részletezni fogja ezeket az alapelveket és 
eszközöket, egyúttal támogatja a Bizottságnak az új többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatait. 

Oktatás, kultúra és ifjúság 
19 A Bizottság közleménye az „Új 

kompetenciák” kezdeményezésről 
nem jogalkotási A közlemény az „Új munkahelyekhez szükséges új készségek” kezdeményezéshez kötődik és a 2006-os, 

kulcskompetenciákról szóló ajánlás nyomán, de azt meghaladva ki kívánja dolgozni a szakképzés, a felnőttképzés és a 
felsőoktatás területének kulcskompetencia-megközelítését. A közlemény támogatja a tagállamok erőfeszítéseit ezen 
oktatási és képzési területek korszerűsítésére, különös figyelmet fordítva az értékelés és az elismerés kérdésére, valamint 
az oktatás/képzés, illetve a munka világa közötti közös kompetencianyelvezet kialakítására; ide tartozik az 
alapkészségekkel foglalkozó magas szintű fórumra irányuló javaslat és az európai készségútlevélre irányuló javaslat is. 

20 Ajánlás az informális és a nem 
formális tanulás előmozdításáról 
és elismeréséről* 

 A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés részeként az ajánlás azzal foglalkozik, hogy a nemzeti képesítési 
keretrendszereknek miként kell elősegíteniük az informális és a nem formális tanulás eredményeinek előmozdítását és 
elismerését, miként kell biztosítaniuk a szakoktatás és -képzés és a felsőoktatás közötti átjárhatóságot, illetve miként kell 
előmozdítani azon személyek professzionalizmusát és elismerését, akik – különösen az ifjúság területén – hozzájárulnak 
az ilyen tanulási tapasztalatok átadásához. 
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21 A kulturális és kreatív iparágak 
potenciáljának felszabadítása 

nem jogalkotási A cél a megfelelő környezet biztosítása a kulturális és kreatív iparágak számára, hogy virágzásukkal hozzájárulhassanak 
az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez. A kezdeményezésnek elő kell segítenie, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak (különösen a kkv-k) könnyebben jussanak forrásokhoz, javítania kell készségigényeik nyomon követését, 
nagyobb szerepet kell biztosítania számukra a regionális fejlesztési stratégiákban, és kreatív partnerségeket kell 
létrehoznia köztük és az oktatási intézmények / vállalkozások / közigazgatások között. 

Foglalkoztatás, szociális ügyek és integráció 
22 Javaslat: A Tanács határozata a 

foglalkoztatási iránymutatásról 
jogalkotási Az EUMSz. 148. cikkének előírása szerint a Tanács a Bizottság javaslata alapján minden évben iránymutatást készít, 

amelyet a tagállamok kötelesek figyelembe venni foglalkoztatási politikájuk kialakításakor. A Bizottság a javaslatát 2011-
től kezdve minden év januárjában fogadja el. 

23 Konzultáció a szociális 
partnerekkel a munkavállalók 
egészségének védelméről a 
környezeti dohányfüstnek való 
munkahelyi kitettségből eredő 
kockázatokkal szemben (második 
szakasz) 

nem jogalkotási Az Unióban megközelítőleg 7,5 millió munkavállaló van kitéve munkahelyén a környezeti dohányfüstnek. Ez a kitettség 
tüdőrákot, szív- és érrendszeri betegségeket és sok más egészségügyi problémát is okozhat. Bizonyíték van rá, hogy a 
környezeti dohányfüstnek való munkahelyi kitettség 2002-ben több mint 7000 ember halálát okozta az EU-ban. E téren 
sok tagállam hozott már intézkedéseket, de a munkavállalók környezeti dohányfüsttel szembeni védelmére nincs egységes 
vagy átfogó uniós megoldás. A Bizottság 2008 decemberében az EUMSz. 154. cikkével összhangban elindította az 
európai szociális partnerekkel folytatott konzultáció első szakaszát, amelynek témája a munkavállalók környezeti 
dohányfüstnek való munkahelyi kitettségével kapcsolatos uniós kezdeményezés lehetséges irányvonala. 

24 Javaslat számos uniós munkajogi 
irányelv módosítására abból a 
célból, hogy a hatályukat 
kiterjesszék a tengerhajózási 
dolgozókra és a tengerjáró 
hajókra 

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

25 Konzultáció az európai szociális 
partnerekkel az európai 
részvénytársaság statútumának a 
munkavállalói részvételre 
vonatkozó kiegészítéséről szóló, 
2001. október 8-i 2001/86/EK 
tanácsi irányelv felülvizsgálatáról 
(első szakasz) 

nem jogalkotási A konzultáció célja, hogy az európai szociális partnerek közöljék álláspontjukat a 2001/86/EK irányelv esetleges 
módosításáról – amely arra irányulna, hogy egyszerűsítse az európai társaságok munkavállalói képviseletével kapcsolatos 
megoldásokat –, illetve a módosítás hatóköréről. A konzultáció a 2157/2001/EK rendelet végrehajtásáról szóló bizottsági 
jelentés közzétételét követően zajlik le.  

26 Konzultáció az európai szociális 
partnerekkel az európai szövetkezet 
statútumának a munkavállalói 
részvétel tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, 2003. július 
22-i 2003/72/EK tanácsi irányelv 
felülvizsgálatáról (első szakasz) 

nem jogalkotási A konzultáció célja, hogy az európai szociális partnerek közöljék álláspontjukat a 2003/72/EK irányelv esetleges 
módosításáról. A konzultáció az 1435/2003/EK rendelet (az európai szövetkezet statútuma) végrehajtásáról szóló 
bizottsági jelentés közzétételét követően zajlik le. 

Energia 
27 Kezdeményezés az intelligens 

hálózatok megvalósításáról 
jogalkotási  Ez a jogszabály az intelligens hálózatok tagállamokban történő megvalósításához biztosít jogi keretet. Az intelligens 

hálózatok nagy léptékű megvalósítása kulcsfontosságú az energiahatékonyság növeléséhez, a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos energia piaci átvételének előmozdításához, valamint az elektromos járművekkel 
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kapcsolatos infrastruktúra kiépítéséhez. A kezdeményezés célja többek között az intelligens hálózatok által teljesítendő 
kritériumok meghatározása és a nemzeti tervek kidolgozására irányuló kötelezettség előírása. 

28 Közlemény az energiaellátás 
biztonságáról és a nemzetközi 
együttműködésről  

nem jogalkotási A közlemény átfogóan elemzi az uniós energiapolitika külső vetületét. Az EUMSz. 194. cikkében szereplő uniós 
energiapolitikai célok elérése érdekében a közlemény meghatározza az EU számára energiaügyben lehetséges külső 
együttműködés prioritásait. 

Bővítés és szomszédságpolitika 
29 2011. évi bővítési csomag nem jogalkotási A Bizottság felkérést kapott, hogy tegyen jelentést a tagjelölt és a stabilizációs és társulási folyamattal érintett 

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

30 A Bizottság véleménye Szerbia 
uniós tagság iránti kérelméről 

nem jogalkotási A vélemény értékeli, hogy Szerbia készen áll-e az uniós tagság koppenhágai kritériumainak és a stabilizációs és társulási 
folyamatra vonatkozóan meghatározott feltételeknek a teljesítésére, illetve a Szerbia csatlakozása által a releváns uniós 
szakpolitikákra gyakorolt hatást értékeli, és ajánlásokat tesz a Tanácsnak a Szerbia kérelmére adandó válaszát illetően.  

31 Éves európai 
szomszédságpolitikai csomag 

nem jogalkotási A csomaghoz tartotó közlemény az európai szomszédságpolitika létrehozása után öt évvel következtetéseket von le annak 
stratégiai felülvizsgálatáról, széles körű – a tagállamokat, partnerországokat és más érdekelteket is bevonó – konzultáció alapján. 
A közleményt 14 szolgálati munkadokumentum kíséri (12 országjelentés, egy ágazati jelentés, és egy jelentés a keleti 
partnerségről a keleti partnerséggel foglalkozó, 2011. első félévében tartandó csúcstalálkozóval összefüggésben).  

Környezet 
32 A víz-keretirányelv szerinti 

elsőbbségi anyagok jegyzékének 
felülvizsgálata 

jogalkotási A víz-keretirányelv értelmében a Bizottság minden évben köteles felülvizsgálni az elsőbbségi anyagok jegyzékét. Az 
elsőbbségi anyagok olyan anyagok, amelyek uniós szinten kockázatot jelentenek a vízi környezetre vagy azon keresztül. 
Csökkentésük fontos részét képezi az uniós vizek kémiai szennyezése elleni uniós stratégiának. 

33 Közlemény az uniós környezeti 
jog és szakpolitika 
végrehajtásáról: közös kihívás.  

nem jogalkotási A közlemény a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásában tapasztalt hiányosságok megszüntetésére irányul és meghatároz 
egy előremutató stratégiai irányvonalat, valamint gyakorlati lehetőségeket vázol fel az uniós joganyag végrehajtásában található 
jelenlegi hiányosságok kezelésére. A célok közé tartozik majd többek között a jogszabályok koherenciájának erősítése, a 
jogszabályok betartásának fokozott ösztönzése, az ellenőrzések eredményességének javítása és a tagállami bírák szerepének 
erősítése az uniós jogszabályok végrehajtásában.  

Egészségügy és fogyasztók 
34 Javaslat a fertőző betegségekről 

szóló határozat felülvizsgálatáról, 
együtt a határokon átnyúló egyéb 
komoly egészségügyi 
fenyegetések uniós szintű 
megelőzőséről és ellenőrzéséről 
szóló kezdeményezéssel 
(Egészségbiztonság az Európai 
Unióban) 

jogalkotási Az Egészségbiztonság kezdeményezés célja a fertőző betegségekről szóló hatályos uniós jogszabályok (2119/98/EK 
határozat és végrehajtási határozatai) felülvizsgálata és aktualizálása, valamint a komoly egészségügyi fenyegetésekkel 
kapcsolatos uniós szintű együttműködés erősítése a globális közegészségügy szempontjából (ez az „összveszély-
megközelítés” az uniós szinten létező struktúrákra és mechanizmusokra támaszkodik). 

35 Az általános termékbiztonságról 
szóló 2001/95/EK irányelv 
felülvizsgálata 

jogalkotási Az általános termékbiztonságról szóló irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági jelentés (2009) javításra szoruló 
területeket tárt fel az irányelvben. Ennek fő okai az ismétlődő termékbiztonsági riasztásokkal kapcsolatos 
tapasztalatokban, a hasznos biztonsági teljesítménymutatók kialakításának összetettségében és a globalizációs 
kihívásokban keresendők. A biztonságos fogyasztási cikkek belső piaca egyszerűbb, egyértelműbb szabályokat kíván a 
hatékonyabb végrehajtás érdekében. A vállalkozásoknak valóban egyenlő feltételekre van szükségük. A helyzet javításához 
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elengedhetetlen, hogy a tagállamok jobban összehangolják fellépésüket. A RAPEX rendszert már széles körben alkalmazzák, 
azonban a jogi keret korszerűsítésével még többet segíthetne abban, hogy minden polgár számára a biztonság azonos szintje 
váljon elérhetővé. 

36 Közlemény a fogyasztóvédelmi 
stratégiáról (2014–2020) 

nem jogalkotási A jelenlegi fogyasztóvédelmi program a 2007–2013-as időszakra vonatkozik. Az 2014 és 2020 közötti, közlemény 
formájában előterjesztendő új stratégiát kellő időben el kell készíteni ahhoz, hogy elég idő maradjon a kísérő program 
kidolgozására. 

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

jogalkotási A dohánytermékekre vonatkozó szabályozás alapvető változásokon ment keresztül. Az irányelv aktualizálása 
elkerülhetetlen ahhoz, hogy jobban elérje a fiatalokat és a veszélyeztetett csoportokat. 

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

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

Belügyek 
39 Közlemény az EU harmadik 

országbeli állampolgárokra 
vonatkozó integrációs 
ütemtervéről, beleértve 
koordinációs mechanizmus 
kidolgozását 

nem jogalkotási A közleménynek el kell indítania a beilleszkedési közös program „második szakaszát”, melynek célja az integrációs 
szakpolitikák jelenlegi koordinációs eszközeinek javítása és új eszközök kifejlesztése, ideértve az európai integrációs 
modulokat. Ez megfelel az Európa 2020 stratégiában bejelentett célnak, miszerint biztosítani kell a bevándorlók 
könnyebb beilleszkedését; alapját a Lisszaboni Szerződés új jogalapja képezi (az EUMSz. 79. cikkének (4) bekezdése), 
amely kizárja a jogszabályok harmonizációját, de a támogató intézkedéseket engedélyezi.  

40 Irányelv az utasnyilvántartás 
bűnüldözési célú felhasználásáról 
(európai utasnyilvántartás) 

jogalkotási A kezdeményezés célja, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése miatt átalakítsa az uniós utasnyilvántartási 
kerethatározatra irányuló javaslatot. A javaslat értelmében a légi fuvarozók kötelesek lesznek átadni utasnyilvántartási 
adataikat a tagállamok bűnüldöző hatóságai részére.  

41 Közlemény az EU-n belüli 
fokozott szolidaritásról 

nem jogalkotási A közlemény célja, hogy koherens és átfogó keretet teremtsen a menedékkérőkért és nemzetközi védelmet élvezőkért 
való felelősség EU-n belüli jobb megosztásáról. 

42 A terrorizmusfinanszírozás 
felderítésére irányuló európai 
program (Európai TPFP) 

jogalkotási A terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló programról (TFTP) szóló EU–USA megállapodás hosszú távon 
fenntartja annak a lehetőségét, hogy az EU-n belül is létrehozzanak egy a TFTP-vel egyenértékű rendszert, ami a jövőben 
lehetővé tenné az adatok célirányosabb átadását és az adatok európai területen történő kigyűjtését. Az EU–USA 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat felkéri a Bizottságot, hogy legkésőbb 2011 augusztus 1-jéig dolgozza 
ki az adatok európai területen történő kigyűjtésének jogi és technikai keretét.  

43 Jogalkotási javaslat az európai 
határőrizeti rendszer (EUROSUR) 
kialakításáról 

jogalkotási Az EUROSUR célja a schengeni külső határok, különösen a déli tengeri és a keleti szárazföldi határok ellenőrzésének 
szigorítása. Az EUROSUR – annak érdekében, hogy csökkentse a tengeri halálesetek és az EU-ba észrevétlenül bejutó illegális 
bevándorlók számát, valamint hogy a határokon átnyúló bűncselekmények, például a terrorizmus, az emberkereskedelem, a 
fegyver- és kábítószer-csempészet stb. megelőzésével fokozza a belső biztonságot – létre fog hozni egy olyan mechanizmust, 
amelynek révén a tagállamok határfelügyeleti hatóságai (határőrség, parti őrség, rendőrség, vámhatóság és a flották) megosztják 
műveleti információikat, illetve együttműködnek egymással és a Frontexszel. Ezzel összefüggésben, az EUROSUR technikai és 
operatív keretének létrehozása céljából a jogalkotási javaslat a nemzeti koordinációs központok feladataira és funkcióira és egy 
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decentralizált kommunikációs hálózat kiépítésére összpontosít, illetve megállapítja a nemzeti koordinációs központok közötti és 
a Frontexszel folytatott információcsere közös szabályait. 

44 Közlemény a migrációval 
kapcsolatos általános 
megközelítés értékeléséről és 
jövőbeni fejlődéséről 

nem jogalkotási A Stockholmi Programban tervezettek szerint és az eddig elvégzett munka értékelése alapján a közlemény hozzá fog 
járulni a migrációval kapcsolatos általános megközelítés további fejlesztéséhez és konszolidációjához. A közlemény 
kidolgozása az összes érdekelt fél bevonásával, széles körű részvétellel történik, célja a koordináció, a koherencia és a 
szinergia előmozdítása, valamint az általános megközelítés eszközeinek a stratégiát és a tényeket jobban figyelembe vevő 
használata. A közleményt három szolgálati munkadokumentum kíséri majd, amelyek az éghajlatváltozás migrációra 
gyakorolt hatásaival, továbbá a migráció, a fejlődés és a munkaerőhiány kapcsolatával foglalkoznak.  

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

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

46 Rendelet az EU-n belül 
terrorizmusgyanús 
tevékenységeket folytató 
személyek pénzkészleteinek 
befagyasztására vonatkozó eljárás 
létrehozásáról 

jogalkotási A terrorizmus megelőzése és leküzdése céljából bizonyos személyekkel és csoportokkal szemben alkalmazható jelenlegi 
vagyonbefagyasztási intézkedések – amelyek még a Lisszabon előtti időkből származnak – jogalapi okok miatt 
hiányosak, mivel nem teszik lehetővé az EU-n belül terrorizmusgyanús tevékenységeket folytató személyek felsorolását. 
A hiányosság megszüntetése érdekében a Lisszaboni Szerződés új jogalapot vezetett be (az EUMSz. 75. cikkét), 
amelynek alapján ki kell dolgozni a belső terroristák felsorolásával kapcsolatos kiegészítő eljárást.  

Ipar- és vállalkozáspolitika 
47 Közlemény az Unió építőipari 

ágazatának fenntartható 
versenyképességével kapcsolatos 
stratégiáról 

nem jogalkotási A közlemény meghatározza az európai építőipari ágazat versenyképességének erősítését szolgáló stratégiát, illetve 2020-
ig gondoskodik a jelenlegi és a jövőben jelentkező társadalmi kihívások megoldásáról. Felvázolja azokat a kiemelt 
intézkedéseket, amelyeket az ágazat kulcsszereplőinek (uniós szint, tagállami hatóságok és az iparág) meg kell tenniük 
ahhoz, hogy az előirányzott célok kézzelfogható közelségbe kerüljenek. Ennek részeként megfelelő koordinációs 
megoldásokat kell kialakítani a hatás maximalizálása érdekében. A célok és az intézkedések teljes mértékben figyelembe 
veszik a tagállamok eltérő sajátosságait, az építőipar alágazatait, a szereplők eltérő feladatát és méretét, valamint a 
gazdaság ciklikusságának hatásait. 

48 Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek árának 
megállapítását, valamint a 
nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerekbe történő felvételét 
szabályozó intézkedések 
átláthatóságáról szóló 
89/105/EGK tanácsi irányelv 
felülvizsgálata 

jogalkotási A mögöttes szakpolitikai célkitűzés a belső gyógyszerpiac működésének javítása. A felülvizsgálat célja így az, hogy az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát, a gyógyszerágazati felmérés és a piaci felügyelet eredményeit, valamint a piac, 
illetve a nemzeti árképzési és visszatérítési szabályok alakulását figyelembe véve megvizsgálja az 1989-ből származó 
irányelv korszerűsítésének lehetőségeit. 

49 Más tagállamban korábban már 
regisztrált gépjármű regisztrációja 

jogalkotási A kezdeményezés fő szakpolitikai célja a belső piac működésének javítása, konkrétabban, hogy eltörölje az áruk, 
szolgáltatások és munkavállalók szabad mozgása előtt álló azon akadályokat, amelyeket a más tagállamban korábban már 
regisztrált gépjárművek regisztrációjával kapcsolatos különböző adminisztratív formaságok és követelmények okoznak. 
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50 Javaslat: Rendelet a 
megengedhető zajszintről és a 
gépjárművek 
kipufogórendszeréről 

jogalkotási A kezdeményezés fő célja, hogy csökkentse az európai polgárok gépjárműforgalom miatti zajkitettségének negatív 
hatásait. A konkrét célkitűzés a zajkibocsátást szabályozó követelmények módosítása és javítása a gépjárművek európai 
típusjóváhagyási rendszerében. Ez minden olyan új személyautó-, kamion-, teherautó- és busztípust érint, amelyet a 
jogszabály hatálybalépése után hagynak jóvá. 

51 Rendelet az uniós globális 
navigációs műholdrendszer 
polgári jogi felelősségi 
szabályainak megállapításáról 

jogalkotási A rendelet általános célkitűzése, hogy tisztázza az uniós globális navigációs műholdrendszer polgári jogi felelősségi 
szabályait, mivel a rendszer további kiaknázásának ez az egyik pénzügyi feltétele. A konkrét célkitűzés egy egységes 
felelősségi szabályrendszer bevezetése, amellyel egyensúlyt lehet teremteni az alábbi érintettek érdekei között:  
- felhasználók és harmadik felek, mint lehetséges felperesek, 
- a műholdrendszer láncolatán elhelyezkedő összes szereplő, mint lehetséges alperesek. 
A működési célkitűzés olyan szabályok kialakítása, amelyek összeegyeztethetők az uniós globális navigációs 
műholdrendszer végrehajtásának sajátosságaival. 

52 Javaslat: Irányelv a gépjárművek 
típusjóváhagyásáról szóló 
2007/46/EK keretirányelv 
módosításáról (a termékek 
forgalomba helyezéséről szóló új 
jogi keret piacfelügyeleti 
rendelkezéseinek bevezetése) 

jogalkotási A javaslat általános célkitűzése a belső gépjárműpiac védelme és erősítése annak biztosításával, hogy minden szükséges 
mechanizmus álljon rendelkezésre az autóipari keretjogszabály hatékony és egységes végrehajtásához és alkalmazásához. 
Közvetlen célja annak elérése, hogy az uniós piacon forgalomba hozott gépjárművek, valamint az ilyen járművek 
rendszerei, alkatrészei és önálló műszaki egységei megfeleljenek a vonatkozó követelményeknek, így gondoskodva a 
biztonság és a környezetvédelem magas szintjéről és arról, hogy az érintett gazdasági szereplők egyenlő feltételeket 
élvezzenek. 

Belső piac és szolgáltatások 
53 Az uniós közbeszerzési jogi keret 

korszerűsítése 
jogalkotási A kezdeményezés célja a hatályos uniós közbeszerzési szabályok (a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv) 

korszerűsítése és egyszerűsítése. A módosítás az átláthatóság és a diszkriminációmentesség elvét nem sértve és az 
intelligens szabályozás elveinek megfelelően az uniós közbeszerzési szabályok optimalizálására törekszik, hogy ezáltal a 
lehető legjobb közbeszerzési eredményeket érje el a lehető legalacsonyabb ügyleti költségek és adminisztratív terhek 
mellett. Az érintett témák közé tartozik többek között a közbeszerzési eljárások egyszerűsítése, ez elektronikus 
közbeszerzésről szóló rendelkezések korszerűsítése, a közszférán belüli együttműködés, valamint a közbeszerzés más 
szakpolitikai célok megvalósításához való felhasználásának lehetőségei. 

54 Irányelv a biztosítási 
garanciarendszerekről  

jogalkotási A biztosítási garanciarendszerekről szóló jogalkotási javaslat (irányelv) célja annak elérése, hogy minden tagállamban 
létezzenek ilyen rendszerek, és azok feleljenek meg bizonyos minimumkövetelményeknek. 

55 Rendelet az európai alapítványról jogalkotási A cél az alapítványok (és más jogi formájú emberbaráti szervezetek) határokon átnyúló problémáinak kezelése, 
különösen a túlzott adminisztratív terhek vagy a jogi korlátozások tekintetében. 

56 Kezdeményezés a koncessziókról jogalkotási A kezdeményezés célja, hogy jogi egyértelműséget és biztonságot teremtsen a koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó szabályok tekintetében. 

57 Irányelv a lakossági befektetési 
csomagtermékekkel kapcsolatos, 
szerződéskötést megelőző 
tájékoztatás és értékesítési 
szabályok egységességének és 
eredményességének biztosításáról 

jogalkotási Az irányelv a hasonló termékekre vonatkozó megfelelő és összehasonlítható terméktájékoztatási és értékesítési 
követelmények bevezetésével a fogyasztók magas szintű védelmét kívánja elérni. 
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58 Zöld könyv a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelvről: a 
lehetséges reformhoz vezető út 

nem jogalkotási A cél a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv jelenlegi működésének utólagos értékelésén alapuló értékelő 
jelentés, illetve az irányelv további reformjának szükségességét tárgyaló zöld könyv előterjesztése.  

59 Közlemény és jelentés a 
szolgáltatási irányelv és az abban 
előírt „kölcsönös értékelési 
folyamat” végrehajtásának 
eredményeiről 

nem jogalkotási A közlemény/jelentés ismerteti, hogy a szolgáltatási irányelv végrehajtását követően hogyan zajlik a kölcsönös értékelés 
folyamata és milyen a belső piac állapota, illetve felvázolja a további teendőket (ideértve azt is, hogy egyes területeken 
szükség van-e további – jogi vagy egyéb – fellépésre). 

60 Zöld könyv a vállalatirányítási 
keretkezdeményezésről  

nem jogalkotási A zöld könyv célja egy sor, társaságokat érintő vállalatirányítási kérdés megfontolása, például az igazgatótanácsok 
megfelelő működése, a kisebbségi részvényesek védelme, a részvényesek/befektetők szerepvállalása, valamint a 
„megfelelés vagy magyarázat” elvének alkalmazását és a tagállami felügyeletet érintő általános kérdések kapcsán.  

61 A „társadalomtudatos 
vállalkozás” kezdeményezés 

nem jogalkotási / jogalkotási A kezdeményezés célja a társadalomtudatos vállalkozás eszméjének előmozdítása és fejlesztése az egységes piacon. 

62 Uniós keretszabály a pénzügyi 
szektor szankciós szabályainak 
közelítéséről 

jogalkotási A cél a nemzeti szankciós szabályok egységes módon történő szigorítása és a szankciók alkalmazásának javítása. 

63 Értékpapírjogi irányelv 
Rendelet a központi értéktárakról 

jogalkotási A kezdeményezés fő szakpolitikai célkitűzése az értékpapírok tartásának és forgalmának egyszerűsítése a tagállami jogszabályok 
harmonizációján keresztül. Ez mind az anyagi jogot, mind a kollíziós szabályokat érinti. 
A másik szakpolitikai célkitűzés azon szabályok eltörlése, amelyek megakadályozzák, hogy az értékpapírok elhelyezésére másik 
tagállambeli értéktárban kerüljön sor. 

64 Az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokra (ÁÉKBV) 
vonatkozó irányelv módosítása az 
ÁÉKBV letétkezelőire vonatkozó 
szabályok és a javadalmazási 
politikák tekintetében 

jogalkotási A módosítás célja, hogy az értékpapírok letétkezelők általi megőrzésére vonatkozó pontos szabályok előírásával egész 
Európában fokozott védelmet és egyenlő feltételeket biztosítson az ÁÉKBV-befektetők számára. 

65 A foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézményekről szóló 
irányelv felülvizsgálata 

jogalkotási A felülvizsgálat célja a Szolvencia II. irányelvvel egyenlő feltételek biztosítása és a határokon átnyúló tevékenység 
fokozása, ezáltal pedig a népesség elöregedése és az államadósság jelentette kihívások kezelésének elősegítése. 

66 A pénzügyi intézmények 
vállalatirányításáról szóló zöld 
könyvvel kapcsolatos intézkedések 

jogalkotási A kezdeményezés célja, hogy emelje a pénzügyi intézmények vállalatirányítási mechanizmusainak színvonalát annak 
érdekében, hogy ne ismétlődhessenek meg a bankok és más pénzügyi intézmények olyan vállalatirányítási problémái, 
amelyek 2008-ban hozzájárultak a pénzügyi válság kialakulásához. 

Igazságügy, alapvető jogok és uniós polgárság  
67 Rendeletjavaslat a házassági 

vagyonjoggal kapcsolatos 
kollíziókról, ideértve a joghatóság 
és kölcsönös elismerés kérdését, 
és rendeletjavaslat a más típusú 
együttélésben élő párok 

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

68 Uniós keretszabály nemzeti 
romaintegrációs stratégiáikról  

nem jogalkotási A romák helyzetével foglalkozó munkacsoport tevékenységének első szakaszán alapulva a közlemény különösen azt 
fogja értékelni, hogy a tagállamok hogyan és milyen hatékonysággal használják fel az uniós pénzeszközöket a 
romaintegráció előmozdítására. A közlemény azonosítja a felhasználás hiányosságait és javaslatokat tesz a fellépésre.  

69 Javaslat: Irányelv a terheltek 
ügyvédhez való jogáról 

jogalkotási A kezdeményezés célja, hogy az egész EU-ban egységes és megfelelő módon biztosítsa a büntetőeljárásban gyanúsított 
vagy vádlott személyek ügyvédhez való jogát. Ez a javaslat a büntetőeljárásban gyanúsított vagy vádlott személyek 
eljárási jogainak megerősítését célzó útiterv része.  

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

jogalkotási Az az uniós polgár, aki olyan harmadik országban tartózkodik, ahol a tagállamának nincs képviselete, jogosult hatékony 
konzuli segítségnyújtásban részesülni bármely más tagállam nagykövetségétől vagy konzulátusától, az adott másik 
tagállam állampolgáraival azonos feltételekkel. A javaslat célja, hogy a tagállamokat ebben a feladatban olyan konkrét 
intézkedések ajánlásával segítse, amelyek biztosítják, hogy minden uniós polgár tájékoztatást kapjon a jogairól, és hogy a 
védelem hatálya egyértelmű legyen. 

71 Jogalkotási javaslat a 
válsághelyzetekben nyújtott 
konzuli védelem pénzügyi 
ellentételezésének javításáról 

jogalkotási A javaslat célja, hogy a harmadik országok területén nyújtott hatékony konzuli védelemről szóló, 2007–2009 közötti 
bizottsági cselekvési tervvel összhangban létrehozzon egy válsághelyzetekre szóló, tagállamok közötti kompenzációs 
rendszert. 

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

jogalkotási A javaslat célja, hogy javítsa a szervezett utazást vásárlók védelmére szolgáló jelenlegi szabályokat, különösen ha a 
vásárlás az interneten keresztül történik, illetve hogy elősegítse a szervezett utazások más tagállamokból történő 
vásárlását. 

73 Közlemény a megtévesztő és 
összehasonlító reklámokról szóló 
irányelvről 

nem jogalkotási A közlemény azonosítja és megvizsgálja az irányelv esetlegesen felülvizsgálatra szoruló területeit. 

74 Közlemény az európai 
igazságügyi képzésről  

nem jogalkotási A közlemény a Stockholmi Porgrammal összhangban elképzeléseket vázol fel arról, hogy miként növelhető az uniós 
joganyagra vonatkozó képzésben részesülő gyakorló jogászok száma az uniós tagállamokban, hogyan támogatható a 
helyi, nemzeti és európai szintű európai igazságügyi képzési tevékenység fejlesztése és megszervezése, és miként 
javítható annak minősége, továbbá hogyan támogatható az Erasmushoz hasonló csereprogramok kidolgozása és 
szervezése. 

75 Rendelet a határokon átnyúló 
közúti közlekedési balesetek 
elévülési idejéről 

jogalkotási E kezdeményezés célja annak biztosítása, hogy a külföldön balesetet szenvedő áldozatok ne veszítsék el kártérítés iránti 
jogukat a tagállamokban érvényes korlátozások és elévülések különbözősége miatt. 

76 A pénzbüntetésekről szóló 
kerethatározat módosítása 

jogalkotási A kezdeményezés célja a más tagállamban – például közúti kihágás miatt – kiszabott pénzbüntetések egységes módon 
történő kölcsönös elismerése és végrehajtása. 

77 Jogalkotási javaslat a 
büntetőeljárás során a 
családtagokkal, a munkáltatókkal 
és a konzuli hatóságokkal 
folytatott kommunikációról 

jogalkotási A kezdeményezés célja, hogy egységes és megfelelő közös minimumszabályokat állapítson meg azon jogot illetően, 
amelynek alapján az EU-ban a büntetőeljárások során személyes szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak 
erről legalább egy személyt értesíthetnek. Ez a javaslat a büntetőeljárásban gyanúsított vagy vádlott személyek eljárási 
jogainak megerősítését célzó útiterv része. 

78 Konzultáció az európai szociális 
partnerekkel a munka, a család és 

nem jogalkotási A 2010. évi nőjogi chartával összhangban és a 2008. évi összeegyeztethetőségi csomag nyomán haladva a Bizottság 
konzultációba kezd az európai szociális partnerekkel a munka és a magánélet egyensúlyát javító további jogalkotásról, 
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a magánélet összeegyeztetéséről 
(első és második szakasz, 2011) 

többek között az apasági és a hozzátartozó-ápolási szabadság kapcsán. Ezeknek az intézkedéseknek kettős célja van: 
egyrészt a női foglalkoztatási ráta emelése – azzal összefüggésben, hogy a nők viselik a gyermekgondozás és a 
hozzátartozó-ápolás fő felelősségeit –, másrészt a demográfiai kihívás kezelése. A konzultáció eredményétől függően 
előfordulhat, hogy a Bizottság 2012-ben jogalkotási javaslatot fogad el az összeegyeztetésről, többek között az apasági és 
a hozzátartozó-ápolási szabadság kapcsán. 

Halászat és tengerügyek 
79 Javaslat az Európai Parlament és a 

Tanács jogi fellépésére a tengeri 
területhasználat-tervezés jogi 
keretének létrehozásáról 

jogalkotási A cél annak biztosítása, hogy a tagállamok stabil, megbízható és jövőbe tekintő integrált tervezési keretet hozzanak létre a 
tengeri területek optimális kihasználása céljából, ezáltal előmozdítsák a gazdasági fejlődést és a tengeri környezet 
védelmét, és eközben közös megközelítést alkalmazzanak annak érdekében, hogy elősegítsék a tengeri területhasználat-
tervezés határokon átnyúló végrehajtását. 

Az EU pénzügyi érdekeinek védelme 
80 Közlemény az Európai Unió 

pénzügyi érdekeinek védelméről, 
többek között büntetőjogi 
eszközök révén 

nem jogalkotási A közlemény célja, hogy meghatározza a Bizottság azon új hatáskörének alkalmazási lehetőségeit, amelyet a Lisszaboni 
Szerződés biztosított szánára az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében; ehhez meghatározza az Európai Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmét – akár büntetőjogi eszközökkel is – erősítő, előretekintő és koherens megközelítés elemeit.  

81 Az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) reformjáról szóló 
vitaindító tanulmány nyomán az 
1073/1999/EK és az 
1074/1999/EK OLAF-rendelet 
módosításáról szóló javaslatok 
módosítása  

jogalkotási A Bizottság módosított javaslatot fogad el az 1073/1999/EK rendelet módosításáról. A módosított javaslat célja az OLAF 
által folytatott vizsgálatok hatékonyságának és az OLAF elszámoltathatóságának a javítása. 

Kutatás és innováció 
82 Európai stratégia és cselekvési 

terv a fenntartható bioalapú 
gazdaság 2020-ig történő 
megvalósításáról 

nem jogalkotási A közlemény elképzeléseket és cselekvési tervet vázol fel a fenntartható és innovatív európai biogazdaság 2020-ig történő 
megvalósításáról, az alábbi elemekkel:  
- európai innovációs partnerség kialakítása és az Európai Kutatási Térség kiteljesítése a biogazdasági ágazatokban;  
- az innováció keretfeltételeinek javítása, ideértve a tudásátadás, a közbeszerzés és a szabványosítás előmozdítását;  
- ösztönzés a tagállamok számára a nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerek reformjára, amelynek célja, hogy 
lehetővé tegye a biogazdaság nemzeti szintű fejlesztését.  
 

83 Közlemény a kutatási és 
innovációs partnerségekről 
 

nem jogalkotási A Bizottság közleményt terjeszt elő arról, hogy a különböző jellegű (például köz-magán, vagy közszférán belüli) kutatási 
és innovációs partnerségek miként járulhatnak hozzá az Európa 2020 stratégiához és az Innovatív Unió 
kezdeményezéshez. Ezzel összefüggésben a Bizottság különös figyelmet szentel majd az innovációs partnerségek 
koncepciójának. 
 

84 Közlemény a tudományos 
információkról 

nem jogalkotási A közlemény a „Tudományos információk a digitális korban: hozzáférés, terjesztés és megőrzés” című, a digitális könyvtárakkal 
kapcsolatos kezdeményezés részeként elfogadott 2007-es közlemény folytatása. E minőségében számot ad a tudományos 
információkhoz való hozzáférés terén bekövetkezett fejleményekről, és felvázolja a Bizottság következő lépéseit. Állást foglal 
többek között a tekintetben is, hogy érdemes-e kiterjeszteni a nyílt hozzáférésre vonatkozó felhatalmazást a jelenlegi kísérleti 
területekről a 8. keretprogram egészére. 
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Adóügyek és vámunió 
85 A pénzügyi szektor adóztatása jogalkotási / nem jogalkotási A kezdeményezés az október 7-én elfogadott, a globális és európai kihívásokra adott válaszként a pénzügyi szektor adóztatására 

kettős megközelítést javasló közlemény nyomdokain halad. A Bizottság globális szinten támogatja a pénzügyi tranzakciókra 
kivetendő adó ötletét. Az Unión belül a pénzügyi tevékenységekre kivetendő adó tűnik a legjobb megoldásnak. A Bizottság 
alaposabban is megvizsgálja még ezeket a lehetőségeket annak érdekében, hogy 2011 nyarán szakpolitikai kezdeményezésekkel 
tudjon előállni a pénzügyi szektor adózását illetően. A javaslatok előterjesztése előtt összegezve értékelni kell az új szabályozás 
és az esetleges bankadók pénzügyi intézményekre gyakorolt hatásait. 

86 Kezdeményezés a határokon 
átnyúló örökösödési adóról 

nem jogalkotási A cél az öröklés adóztatásának koordinációja az uniós tagállamok között annak érdekében, hogy a határon átnyúló 
helyzetekben elkerülhető legyen a kettős adóztatás vagy az adóztatás elmaradása, illetve ezzel kapcsolatban ajánlások 
előterjesztése a tagállamok számára. 

Kereskedelem 
87 Közlemény a kereskedelemről és 

a fejlesztésről 
nem jogalkotási A közlemény az Európa 2020 stratégia és a jövőbeli kereskedelempolitikáról szóló bizottsági közlemény nyomdokán 

halad, kiegészítve azokat annak részletesebb meghatározásával, hogy a jövőbeli uniós kereskedelmi politika milyen 
fejlesztési szempontokat tartalmaz majd, illetve hogy a világgazdaság integrációjának előmozdítása érdekében miként 
kezeli a fejlődő és a kevésbé fejlett kereskedelmi partnerek egyedi fejlesztési igényeit. 

Közlekedés 
88 Javaslat a biztonsági átvilágító 

berendezésekről 
jogalkotási A repülőtéri biztonsági átvilágító berendezésekről szóló 2010. júniusi jelentést követően, a hatásvizsgálat eredményeitől 

is függően a javaslat szabályozási keretet adna a biztonsági átvilágító berendezések uniós repülőtereken történő 
alkalmazásáról. 

89 Tengeri szociális menetrendről 
szóló csomag 

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

90 Közlemény a szomszédos 
országok tekintetében a 
nemzetközi közlekedési 
politikáról 

nem jogalkotási A Bővítési Főigazgatóság, az AIDCO és a Külkapcsolati Főigazgatóság / Európai Külügyi Szolgálat közös közleménye a 
szomszédos és a bővítéssel érintett országokkal kapcsolatos közlekedési politikát tárgyalja. A közleményben 
meghatározott útiterv egy csokorba fogja össze a keleti partnerséggel és a bővítéssel kapcsolatos különböző közlekedési 
szakpolitikákat, a TEN-T szakpolitikával való kapcsolatok javítását is ideértve. 

91 Stratégiai közlekedéstechnológiai 
terv 

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

92 E-mobilitási csomag jogalkotási / nem jogalkotási A jogalkotási intézkedések e csomagja bevezeti az új technológiák alkalmazását számos közlekedési mód tekintetében, 
támogatva egy hatékony és fenntartható közlekedési rendszert. Az intézkedések foglalkoznak az integrált vasúti 
jegyekkel, a digitális menetíró készülékkel, elektronikus útdíjszedéssel, integrált tengerészeti adatokkal stb. 
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2012 – 2014 
Szá
m 

Cím Kezdeményezés típusa A célkitűzések körének ismertetése Elfogadás éve 

Éghajlat-politika 
1 Intézkedések a tengeri 

közlekedés okozta 
kibocsátásnak az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának 
csökkentésére vonatkozó EU-
kötelezettségvállalásokba való 
beépítésére abban az esetben, ha 
nem születik a kérdésről 
nemzetközi megállapodás 

jogalkotási Az EU éghajlat- és energiapolitikai jogszabályai szerint intézkedéseket kell hozni a 
tengeri közlekedés okozta kibocsátásnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére vonatkozó EU-kötelezettségvállalásokba való beépítése céljából abban az 
esetben, ha 2011-ig nem születik nemzetközi megállapodás a tengeri közlekedés okozta 
kibocsátást csökkentéséről. 

2012 

Kohéziós politika 
2 Második stratégiai jelentés a 

kohéziós politikai programok 
végrehajtásáról 2007–2013 

nem jogalkotási  Az 1083/2006 rendelet 30. cikke szerint a Bizottságnak legkésőbb 2013. április 1-ig 
stratégiai jelentést kell előterjesztenie. 

2013 

Versenypolitika 
3 A megmentési célú és 

szerkezetátalakítási állami 
támogatások uniós 
iránymutatásának 
felülvizsgálata 
 

nem jogalkotási A megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatások jelenlegi iránymutatása 2012 
októberéig alkalmazandó. Bár a pénzügyi válság miatt a jelenlegi iránymutatás 
meghosszabbításra került, a 2009-ben tervezett felülvizsgálatra tekintettel már 2007-ben 
megkezdődött az iránymutatás felülvizsgálatának előkészítése. 

2012 

4 A nemzeti regionális 
támogatásról szóló iránymutatás 
felülvizsgálata  
 

nem jogalkotási A jelenlegi iránymutatás 2013. december 31-ig hatályos. A felülvizsgálat lehetséges 
témái a régiók elhatárolására, a támogatások megengedett mértékére és a 
nagyprojektekre vonatkozó szabályok. 

2012 

5 A szélessávú hálózatokra 
vonatkozó állami támogatási 
iránymutatás felülvizsgálata 

nem jogalkotási A jelenlegi iránymutatást legkésőbb 2012. szeptember 30-ig felül kell vizsgálni. 2012 

Fejlesztés 
6 Javaslat az Európai Közösség és 

a tengerentúli országok és 
területek társulásáról szóló, 
2001. november 27-i 

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

2012 
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2001/822/EK tanácsi határozat 
(tengerentúli társulási határozat) 
helyébe lépő tanácsi 
határozatról 

Foglalkoztatás, szociális ügyek és integráció 
7 Közlemény: A munkaerő-piaci 

információs rendszerek és a 
készségkínálat-irányítás 
fejlesztése: egy uniós 
készségleltár felé 

nem jogalkotási Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” kiemelt kezdeményezés keretében 
elkészítendő uniós készségleltár célja, hogy megvizsgálja a jelenlegi és a jövőbeli 
készségkínálatot és a munkaerőpiac jelenlegi és jövőbeli igényeit, valamint ezek oktatási 
és képzési rendszerekre gyakorolt következményeit. Az unió készségleltárt kétévente 
célszerű elkészíteni. 

2012 

8 Javaslat a munkavállalók szabad 
mozgásának elvével 
kapcsolatban az uniós migráns 
munkavállalók jogainak 
érvényesítéséről szóló jogi 
eszközről 

jogalkotási Az uniós munkavállalók mobilitását gátló, még meglévő akadályok felszámolása az 
uniós jog által biztosított jogok fokozott érvényesítése révén. 

2012 

9 Bizottsági közlemény a 
munkahelyi biztonság és 
egészség új uniós stratégiájáról 

nem jogalkotási A közlemény meghatározza a munkahelyi egészség és biztonság új stratégiai kereteit a 
2013–2020 közötti időszakra. 

2012 

10 Javaslat az 1612/68 (EURES) 
rendelet módosításáról 

jogalkotási A javaslat a „Mozgásban az ifjúság” kiemelt kezdeményezés végrehajtását szolgálja. 
Célja az EURES hálózat reformja, a hálózat által biztosított információs és tanácsadási 
tevékenységek továbbfejlesztése és a hálózat bővítése a fiatal munkavállalók mobilitását 
elősegítő EU-szintű program integrálásával.  

2012 

11 Jogalkotási javaslat a munkájuk 
során rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló 
2004/37 irányelv módosításáról 

jogalkotási A javaslat célja a jelenlegi jogi szabályozás felülvizsgálata az elfogadható rákkockázati 
szintek, a kockázatkezelés javítása és az irányelv alkalmazási körének új kockázati 
tényezők és a szaporodásra mérgező hatást gyakorló anyagok figyelembevétele céljából 
történő kiterjesztése tekintetében. 

2013 

Energia 
12 Rendelet a nukleáris anyagok 

Közösségen belüli átadásának 
bejelentéséről 

jogalkotási A rendelet célja a nukleáris anyagok Közösségen belüli átadásának bejelentésére 
vonatkozó mechanizmus kidolgozása azon nukleáris anyagok tekintetében, amelyekre a 
tagállamok és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közötti nukleáris biztonsági 
megállapodások kiegészítő jegyzőkönyvei értelmében bejelentési kötelezettség 
vonatkozik. A kettős felhasználású termékekre vonatkozó átdolgozott rendelet 
(428/2009/EK) elfogadása keretében a tagállamok egyetértettek azzal, hogy felül kell 
vizsgálni a Közösségen belüli exportellenőrzés hatálya alá tartozó nukleáris anyagok 
jegyzékét. 

2012 

Környezet 
13 Javaslatcsomag a hozzáférésről jogalkotási / nem jogalkotási Ezek a kezdeményezések a genetikai erőforrások hozzáférhetőségéről és az 2012 
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és az előnymegosztásról a 
genetikai erőforrások 
hozzáférhetősége és a velük 
összefüggő előnymegosztás 
nemzetközi rendszere (ABS) 
kapcsán, köztük tanácsi 
határozati javaslatok a 
nemzetközi megállapodás és a 
megfelelő végrehajtási 
kezdeményezések uniós szintű 
aláírásáról és megerősítéséről 

előnymegosztásról szóló majdani nemzetközi szerződés EU által történő aláírásához és 
megerősítéséhez vezető előkészítő folyamatnak képezik részét.  
 
A hozzáférhetőségről és az előnymegosztásról szóló jegyzőkönyv aláírását és 
megerősítését közleménynek kell kísérnie, amelyben a Bizottság ismerteti, milyen 
jogalkotási és egyéb intézkedések révén kívánja végrehajtani a jegyzőkönyvet az 
Unióban. 
A jegyzőkönyv uniós végrehajtása érdekében további intézkedéseket kell majd 
előirányozni. 

14 A környezeti hatásvizsgálati 
irányelv felülvizsgálata 

jogalkotási A felülvizsgálat célja az irányelv működésének javítása a környezeti hatásvizsgálat 
elveinek egységesebb és eredményesebb alkalmazása és az irányelv alkalmazásának az 
Espooi Egyezményből (és a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló 
jegyzőkönyvből) fakadó nemzetközi kötelezettségekkel való összhangba hozása révén. 

2012 

15 Tervezet Európa vízkészleteinek 
megóvásáért 

jogalkotási / nem jogalkotási A tervezet célja elegendő mennyiségű, jó minőségű víz biztosítása a vízi ökoszisztémák, 
a fenntartható emberi fogyasztás és a gazdasági felhasználás számára. A tervezet alapjául 
a jelenlegi vízügypolitika, illetve a vízkészletek szűkösségére, sérülékenységére és az 
aszályokra irányuló európai fellépés felülvizsgálata és a víz-keretirányelv 
végrehajtásának értékelése szolgál majd. A becslések szerint az EU a felhasznált víz 
40 %-át képes lenne megtakarítani. A víz hatékonyabb felhasználásáról szóló esetleges 
kezdeményezés a vízzel való takarékosabb gazdálkodásra ösztönözne a köz- és 
magánépületekben. 

2012 

16 Az endokrindiszruptorokra 
vonatkozó stratégia 
felülvizsgálata 

nem jogalkotási Támaszkodva az endokrindiszruptorokra vonatkozó jelenlegi stratégiáról szóló 2010–
2011. évi jelentésre, a stratégia felülvizsgálata során a Bizottság megvizsgálja az 
endokrindiszruptoroknak minősülő anyagok gyártása, importja, engedélyezése és 
felhasználása tekintetében bevezetendő szigorúbb ellenőrzés és korlátozások lehetőségét. 

2012-2013 

Egészségügy és fogyasztók 
17 Szabályozási csomag: 

 
1. Állat-egészségügyi 
jogszabályjavaslat 

 
 
jogalkotási 

 
 
A javaslat a meglévő jogszabályok végrehajtása során szerzett tapasztalatokon és az 
uniós állat-egészségügyi politika széles körű értékelésén alapul majd. A kezdeményezés 
célja, hogy a meglévő több jogi aktus egyetlen, átfogó állat-egészségügyi jogszabályban 
történő egyesítése révén világosabb szabályozási struktúrát hozzon létre az állat-
egészségügyre vonatkozóan az EU-ban. 

2012 
 

 2. Az élelmiszerláncban 
végrehajtott hatósági 
ellenőrzésekről szóló 882/2004 
rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslat, különös 
tekintettel a hatósági 

jogalkotási A 882/2004 rendelet felülvizsgálata számos jelenleg zajló értékelés eredményét 
figyelembe veszi majd. A díjakra, maradványokra és importellenőrzésre irányuló ezen 
értékelések célja az élelmiszerláncra vonatkozó hatósági ellenőrzések hatékonyságának 
javítása egyes specifikusan szabályozott területek (maradványok) és a végrehajtás során 
jelentkező következetlenségek és ellentmondások (díjak) vizsgálata, valamint a 
határellenőrzések rugalmasabb kockázatalapú megközelítése révén. 
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ellenőrzések finanszírozására, 
az állatgyógyászati 
készítmények maradványainak 
ellenőrzésére (96/23/EK 
irányelv) és a harmadik 
országokból az EU-ba behozott 
termékek és állatok állat-
egészségügyi ellenőrzésének 
megszervezésére irányadó 
elvekre (97/78/EK irányelv és 
91/496/EK irányelv) 

A felülvizsgálat további célja teljes mértékben integrált állat- és növény-egészségügyi 
ellenőrzési rendszer kialakítása, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti végrehajtási 
együttműködés kereteinek egyszerűsítése. 
A javaslat további célja a rendelet tekintetében a Bizottság és a tagállamok között 
folytatott együttműködés szabályozására szolgáló általános keretek egyszerűsítése és 
ésszerűsítése. 

 3. Növény-egészségügyi 
jogszabályjavaslat  

 A kezdeményezés a jelenlegi növény-egészségügyi rendszer korszerűsítésének igényét 
tükrözi; alapjául a közelmúltban elvégzett utólagos értékelés eredményei szolgálnak. Az 
új kártevők és betegségek megjelenésének eredményesebb megelőzésével 
szükségtelenné válnak a kártevők és betegségek felszámolását vagy az ellenük való 
védelmet szolgáló, későbbi szakaszban indított költséges kampányok, lehetőség nyílik a 
növényvédő szerek használata terén tapasztalt, elkerülhető növekedés megelőzésére, 
biztosítható a fenntartható termelés és a mezőgazdaság versenyképessége, és javítható az 
élelmiszer-biztonság, az erdők, tájak és kertek védelme. A jogszabályi környezet javítása 
és a harmonizáltabb végrehajtási rendelkezések hozzájárulnak a globalizáció és az 
éghajlatváltozás növény-egészségügyi hatásainak eredményesebb kezeléséhez. 

 

18 Szabályozási csomag: 
1. Javaslat az állatgyógyászati 
készítményekről szóló irányelv 
felülvizsgálatáról 

jogalkotási Az állatgyógyászati termékekre vonatkozó jogi szabályozás értékelésének célja a túlzott 
adminisztratív terhek azonosítása, és a problémák meghatározása (pl. a kisebb 
állatfajokat érintő vagy ritka betegségek kezelésére szolgáló engedélyezett 
állatgyógyászati termékek hiánya). A felülvizsgálat célja a piacon elérhető készítmények 
számának növelése és a vállalkozásokra nehezedő terhek csökkentése az állatgyógyászati 
készítmények engedélyezési folyamatainak egyszerűsítése révén, szem előtt tartva a 
közegészségügyi, állat-egészségügyi és környezeti szempontokat is. 

2012  

 2. Javaslat a gyógyszeres 
takarmányra vonatkozó jogi 
szabályozás felülvizsgálatáról 

 A kezdeményezés célja a gyógyszeres takarmányra vonatkozó jogi szabályozás 
alkalmazási körének pontosítása a takarmányokról szóló egyéb jogszabályokra és az 
állatgyógyászati készítményekre vonatkozó jogszabályokra tekintettel. A kezdeményezés 
további célja az állatgyógyászati készítmények és a gyógyszeres takarmányok 
alkalmazásának összehasonlítása, illetve az állatgyógyászati készítmények eltérő 
alkalmazási módjainak összehasonlítása a költségek, biztonság és hatékonyság 
szempontjából. A kezdeményezés a gyógyszeres takarmány biztonságos és hatékony 
használatát garantáló, egyenlő versenyfeltételeket kíván létrehozni az EU-ban. 

 

19 Közlemény a fogyasztók 
pozíciójának erősítéséről 

nem jogalkotási A piacok, a marketing, a termékek és a szolgáltatások egyre összetettebbé és 
bonyolultabbá válnak. Ebben a helyzetben a fogyasztók egyre nehezebben képesek 
megalapozott, érdekeiknek megfelelő döntéseket hozni. A közlemény célja a fogyasztók 
pozíciójának erősítését szolgáló, a tájékoztatást, oktatást, médiát, képviseletet és 
jogorvoslatot érintő legjobb gyakorlatok összefoglalása. A kezdeményezés része a 

2012 
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fogyasztói jogok, tanácsadás, panaszkezelés, oktatás és kapacitásépítés terén létező 
legjobb gyakorlatok azonosítása, valamint az árra és a minőségre/teljesítményre 
vonatkozó átlátható információkról szóló iránymutatás kidolgozása.  

20 Javaslat a klinikai vizsgálatokról 
szóló irányelv felülvizsgálatáról 
a klinikai kutatások és a 
gyógyszeripari innovációk 
elősegítése érdekében 

jogalkotási A kezdeményezés célja a klinikai vizsgálatokról szóló irányelv felülvizsgálata a 
Bizottság által a korábbi években végzett értékelések során feltárt hiányosságok 
felszámolása érdekében. A javaslat célja a klinikai kutatásokhoz kapcsolódó ismeretek és 
innovációk bővítése. A javaslat arra a tényre reflektál, hogy a nagyobb klinikai 
vizsgálatok döntő többségét összeurópai léptékben végzik. A tárgyalni kívánt lehetséges 
témák közé tartozik a klinikai vizsgálatok megkezdését megelőző adminisztratív 
késedelmek csökkentése, az egymástól eltérő EU-n belüli döntések elkerülése és a 
jelentéstételi eljárások egyszerűsítése. 

2012 

21 Európai parlamenti és tanácsi 
irányelvjavaslat az 
orvostechnikai eszközökről, 
valamint a 90/385/EGK és a 
93/42/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről, valamint 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvjavaslat az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökről és a 98/79/EK 
irányelv hatályon kívül 
helyezéséről  

jogalkotási  Orvostechnikai eszközök: a cél a szabályok egyszerűsítése és megerősítése a magas szintű 
egészségvédelem érdekében, a belső piac zökkenőmentes működése és az ágazat 
versenyképességének és innovációs kapacitásának biztosítása mellett. A jelenlegi rendszer 
értékelése azt mutatja, hogy joghézagok miatt több termékre egyetlen uniós jogszabály 
alkalmazási köre sem terjed ki, és hogy szükség van a rendszer egyes gyenge pontjainak 
megerősítésére. 
 
In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök: a cél a szabályok egyszerűsítése és 
megerősítése a magas szintű egészségvédelem érdekében, a belső piac zökkenőmentes 
működése és az ágazat versenyképességének és innovációs kapacitásának biztosítása mellett. 
A jelenlegi rendszer értékelése azt mutatja, hogy pontosítani szükséges több kérdést, be kell 
vezetni a jogszabályba néhány új szempontot, és biztosítani kell a legfontosabb kereskedelmi 
partnereink jogszabályaival való konvergenciát. 

2012 

Belügyek 
22 A személyazonosság-kezelés 

európai stratégiája, beleértve a 
személyazonosság-lopás 
büntetendőségéről, valamint az 
elektronikus 
személyazonosítóról és a 
biztonságos hitelesítési 
rendszerekről szóló jogalkotási 
javaslatot 

nem jogalkotási / jogalkotási A javaslat célja a személyazonossági adatok integritása megőrzésének biztosítása a 
„személyazonossági lánc” minden egyes szakaszában, és a személyazonossággal való 
visszaélés büntetendőségének biztosítása az EU egész területén. Ennek eredményeként 
még elkövetésüket megelőzően megakadályozhatóvá válnának egyes súlyosabb 
bűncselekmények. A személyazonosság-lopás és a személyazonossággal való visszaélés 
különálló bűncselekménnyé tétele elősegítheti a határokon túli elkövetőkkel szembeni 
nyomozást és vádemelést. 

2012 

23 Közlemény az európai 
információcsere-modellről, 
amelyet cselekvési terv kísér 

nem jogalkotási Az európai információcsere-modell célja az Unióban működő bűnüldöző hatóságok 
közötti határon átnyúló információcsere megerősítésére irányuló módszerek 
feltérképezése, értékelése és az ezekkel kapcsolatos ajánlások megfogalmazása. 

2012 

24 A CEPOL-határozat módosítása jogalkotási A kezdeményezés célja az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) rendelkezésére álló 
szakpolitikai eszközök bővítése (akkreditáció), és a CEPOL intézményi felépítésének 
átalakítása (a Bizottság monitoring-hatáskörének és az igazgató autonómiájának 
erősítése). 

2013 



 

HU 27   HU 

25 Rendeletjavaslat az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról  

jogalkotási Az Europol működését szabályozó jogszabályi keretek megváltoztatása a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése következtében (az EUMSz. 88. cikkével összhangban).  

2013 

26 Uniós bevándorlási kódex  A bevándorlás terén meglévő összes jogszabály egységes szerkezetbe foglalása a 
jogszerű migrációval kezdve, és e jogszabályok esetleges kiterjesztése a Stockholmi 
Program előirányzatai alapján. 

2013 

Humanitárius segítségnyújtás és válságkezelés 
27 Rendeletjavaslat az Európai 

Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest 
létrehozásáról 

jogalkotási A javaslat célja az európai fiatalok uniós humanitárius segélyműveletekhez való együttes 
hozzájárulására szolgáló keret kialakítása. 
Előkészítő tevékenységek 2011-ben: a lehetséges megoldások és előkészítő fellépések 
feltérképezésére külső tanulmány készül. 

2012 

Ipar- és vállalkozáspolitika / Környezet 
28 A REACH-rendelet 

felülvizsgálata 
nem jogalkotási / jogalkotási 2012-ben a Bizottság köteles elvégezni a REACH-rendelet értékelését. Az értékelésnek 

legalább a következőkre ki kell terjednie: 
- a rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok, a Bizottság által az alternatív 
vizsgálati módszerek fejlesztésére és értékelésére biztosított pénzeszközök mennyisége 
és elosztása (REACH-rendelet 117. cikk (4) bekezdés); 
- annak felülvizsgálata, hogy az egyéb vonatkozó uniós előírásokkal való átfedések 
elkerülése érdekében szükséges-e módosítani a rendelet hatályát (REACH-rendelet 138. 
cikk (6) bekezdés); 
- az Európai Vegyianyag-ügynökség felülvizsgálata (REACH-rendelet 75. cikk (2) 
bekezdés). 

2012 

Ipar- és vállalkozáspolitika 
29 A szabványosítás európai 

rendszerének felülvizsgálata 
jogalkotási A jelenlegi szabványosítási rendszer átfogó felülvizsgálata egyebek mellett az innovációs 

dimenzió megerősítése céljából. 
2013 

Belső piac és szolgáltatások 
30 Javaslat a pénzügyi 

konglomerátumokról szóló 
(2002/87/EK) irányelv 
módosításáról 

jogalkotási A közös fórum szintjén a pénzügyi konglomerátumokkal kapcsolatos szabályozási 
módszerek felülvizsgálata terén elért legutóbbi eredmények nyomán (a végleges jelentés 
elfogadására a tervek szerint 2011 novemberében kerül sor) módosítani kell a pénzügyi 
konglomerátumokról szóló irányelvet a) a nem szabályozott jogalanyoknak a rendelet 
hatáskörébe utalása, illetve b) a releváns aspektusok tekintetében nagyobb ágazatközi 
egységesség biztosítása céljából. 

2012 

31 A szakmai képesítésekre 
vonatkozó jogi szabályozás 
felülvizsgálata 

jogalkotási A szakmai képesítésre vonatkozó uniós vívmányok értékelése nyomán módosítani kell a 
jogi kereteket. 

2012 

32 Kockázatitőkealap-
kezdeményezés 

jogalkotási A Bizottság 2012-ig biztosítani fogja, hogy a tagállamokban letelepedett kockázatitőke-
alapok szabadon működhessenek és fektethessenek be az EU egész területén, 
adóhátrányoktól mentesen (ezt szükség esetén további jogi eszközök útján garantálja 
majd a Bizottság). 

2012 
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33 Kezdeményezés a polgárok 
megtakarításainak és a 
magánberuházásoknak a 
növelésére  

jogalkotási A Bizottság megvizsgálja, milyen intézkedések segíthetnék elő a hosszabb távú 
megtakarításokat és az infrastrukturális és innovatív projektekbe irányuló 
magánberuházásokat. 

2012 

34 A Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének 
értékelése  

nem jogalkotási Mandátumának lejárta előtt a Bizottságnak értékelnie kell az új uniós felügyeleti 
struktúrák működését. 

2012-2014 

35 A pénzügyi ágazat szabályozási 
reformjának értékelése 

nem jogalkotási A Bizottság mandátumának lejárta előtt el kell végezni a pénzügyi ágazatban a válság 
nyomán bevezetett szabályozás értékelését, annak vizsgálata céljából, hogy teljesültek-e 
a jogszabályok célkitűzései. 

2012-2014 

Igazságügy, alapvető jogok és uniós polgárság 
36 Jogalkotási javaslat egy átfogó 

rendszerről a büntetőügyekben 
való bizonyításfelvételt illetően 
a kölcsönös elismerés elve 
alapján, minden típusú 
bizonyítékra vonatkozóan 

jogalkotási A kezdeményezés célja a büntetőügyekben való bizonyításfelvételre vonatkozó átfogó, a 
bizonyítékok valamennyi típusára kiterjedő rendszer létrehozása végrehajtási 
határidőkkel és az elutasítás korlátozott lehetőségével. 

2012 

37 Jogalkotási javaslat a 
bizonyítékok büntetőügyekben 
történő gyűjtésére vonatkozó 
közös normák bevezetéséről a 
bizonyítékok 
elfogadhatóságának biztosítása 
érdekében 

jogalkotási A kezdeményezés célja a bizonyítékok kölcsönös elfogadhatóságának elősegítése 
büntetőügyekben. 

2012 

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

jogalkotási A kezdeményezés célja a tagállami bíróságok által elítélt harmadik országbeli 
állampolgárokat tartalmazó nyilvántartás létrehozása. 

2012 

39 A polgári és kereskedelmi 
ügyekben a bírósági és 
bíróságon kívüli iratok 
kézbesítéséről szóló 
1393/2007/EK rendelet 
felülvizsgálata, amely magában 
foglalhatná minimumszabályok 
meghatározását is 

jogalkotási Javaslat a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok 
kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK rendelet alkalmazásáról, különös figyelemmel az 
áttevő vagy átvevő intézmények eredményességére és a kézbesítési kérelem 
továbbítására irányuló kérelem végrehajtásának gyakorlati alkalmazására. 

2012 

40 Jogalkotási javaslat a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő 
gyanúsítottakat és vádlottakat 
büntetőeljárásban megillető 

jogalkotási A kezdeményezés célja azon gyanúsítottak vagy vádlottak helyzetének javítása, akik 
koruknál, szellemi vagy fizikai állapotuknál fogva nem értik vagy nem képesek követni a 
büntetőeljárás tartalmát vagy jelentését. Ez a javaslat a büntetőeljárásban gyanúsított 
vagy vádlott személyek eljárási jogainak megerősítését célzó útiterv része. 

2012 
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különleges biztosítékokról 
41 Az eltűnt gyerekek bejelentésére 

szolgáló forróvonalról szóló 
rendelet 

jogalkotási A kezdeményezés az eltűnt gyerekek bejelentésére szolgáló 116-os segélyhívószámról 
szóló 2010. évi közlemény folytatása. Célja a forróvonal megfelelő működésének 
biztosítása valamennyi tagállamban. 

2012 

42 Jogalkotási javaslat az Eurojust 
megerősítéséről és jövőjéről  

jogalkotási A kezdeményezés célja az Eurojust működésének és az uniós pénzügyi érdekek 
sérelmére elkövetett cselekmények elleni kapacitásainak továbbfejlesztése és 
megerősítése. 

2013 

44 Jogalkotási javaslat bizonyos 
anyakönyvi okmányok 
hatásainak kölcsönös 
elismeréséről  

jogalkotási A dokumentumok, anyakönyvi okmányok, hiteles jogi aktusok szabad továbbításáról és 
a szabályozás egyszerűsítéséről szóló zöld könyv nyomon követése. A javaslat kiterjedne 
egyes családi állapotot igazoló (születéssel, apaság elismerésével, örökbefogadással, 
névvel, halálozással kapcsolatos) dokumentumok joghatásainak kölcsönös elismerésére.  

2013 

45 Jogalkotási javaslat a 
dokumentumhitelesítési 
formalitások tagállamok közötti 
elhagyásáról 

jogalkotási A dokumentumok, anyakönyvi okmányok, hiteles jogi aktusok szabad továbbításáról és 
a szabályozás egyszerűsítéséről szóló zöld könyv nyomon követése. A javaslat a 
dokumentumok hitelesítésére vonatkozó formai követelmények tagállamok közti 
megszüntetéséről rendelkezne. 

2013 

46 Jogalkotási javaslat az eltiltás 
kölcsönös elismeréséről 

jogalkotási A kezdeményezés célja a büntetőeljárásban hozott bírósági ítélettel elrendelt eltiltás 
kölcsönös elismerésének biztosítása annak érdekében, hogy az másik tagállamban is 
végrehajtható legyen. 

2013 

47 Rendeletjavaslat a házassági 
ügyekben és a szülői 
felelősségre vonatkozó 
eljárásokban a joghatóságról, 
valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló 2201/2003/EK rendelet 
módosításáról, egyben a szülői 
felelősségre vonatkozó 
határozatok elismerésével 
kapcsolatos közös 
minimumszabályok 
megállapításáról 

jogalkotási A 2201/2003/EK rendelet alkalmazásáról szóló jelentést követően ez a javaslat a rendelet 
módosítására és a szülői felelősségre vonatkozó határozatok kölcsönös elismerésére 
irányul, az ilyen döntésekkel kapcsolatos exequatur eljárások megszüntetése céljából. 

2013 

Tengerügyek és halászat 
48 A növekedés új, a tengerekhez 

és óceánokhoz kapcsolódó 
forrásai: bizottsági közlemény a 
„kék növekedésről” – a 
tengerparti régiók és a 
tengerhasznosítási ágazatok 
fenntartható növekedésére 
vonatkozó új elképzelés 

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

2012 
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49 Javaslat a tengerrel kapcsolatos 
ismeretek bővítése révén a 
növekedés és a fenntarthatóság 
támogatását célzó európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre 

jogalkotási A kezdeményezés célja a tengerrel kapcsolatos ismeretek hatékonyabb európai 
intézményes kereteinek finanszírozása. 

2013 

50 Bizottsági közlemény az 
integrált tengerfelügyeletről, 
 

valamint 
 

javaslat a közös 
információmegosztási környezet 
kialakításának kereteit 
meghatározó európai parlamenti 
és tanácsi jogi fellépésre 

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

2013 

Az EU pénzügyi érdekeinek védelme 
51 Jogalkotási javaslat az Európai 

Unió pénzügyi érdekeinek 
védelméről, többek között 
büntetőjogi eszközök révén 

jogalkotási A kezdeményezés az EU pénzügyi érdekeinek a büntetőjog eszközeivel is történő 
védelméről szóló közlemény folytatása, a Szerződés 325. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően. 

2013 

Kutatás és innováció 
52 Keretirányelv az Európai 

Kutatási Térségről 
jogalkotási Az Innovatív Unió nevű kiemelt kezdeményezésben bejelentettek értelmében a Bizottság 

javaslatot tesz az Európai Kutatási Térség működési kereteire és az ezt kiegészítő 
intézkedésekre a mobilitás és a határokon átnyúló együttműködés akadályainak 
felszámolása érdekében. 

2012  

Általános érdekű szolgáltatások 
53 Közlemény az általános érdekű 

szolgáltatások minőségi 
keretéről  

nem jogalkotási A kezdeményezés a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 26. jegyzőkönyvre épül. 2012 

Adóügyek és vámunió 
54 A vámunió helyzetének 

értékelése  
nem jogalkotási A vámunió működésének általános értékelése jövőbeli vámügyi kezdeményezések és 

igények támogatása céljából. 
2012 

55 Javaslat a kábítószer-
prekurzoroknak a Közösség és 
harmadik országok közötti 
kereskedelme nyomon követésére 
vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 2004. 
december 22-i 111/2005/EK 
tanácsi rendelet módosításáról 

jogalkotási Jelentésében (COM(2009) 709) a Bizottság rámutatott a kábítószer-prekurzorokat 
tartalmazó gyógyászati készítmények eltérítésének veszélyére. A Tanács felkérte a 
Bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban terjesszen be jogszabály-módosítási javaslatot (A 
Tanács 2010. május 25-i következtetései a kábítószer-prekurzorokra vonatkozó uniós 
jogi szabályozás működéséről és végrehajtásáról – 3016. Versenyképességi Tanács). 

2012 

56 Közlemény a nem jogalkotási A kezdeményezés megoldásokat javasol azokra a problémákra, amelyek a más 2012 
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portfólióbefektetők és a 
kollektív befektetési eszközök 
számára fizetett osztalékra 
kivetett határokon átnyúló 
forrásadókról 

tagállamban honos portfólióbefektetők számára fizetett osztalékra a kifizető vállalkozás 
székhelyének tagállama által kivetett forrásadók nyomán merülnek fel. A forrásadók 
fontos szerepet játszanak a határokon átnyúló osztalékfizetések megadóztatásában, ám 
jogi és gazdasági szempontból (kettős adóztatás) problémákat vetnek fel, és torzítják a 
belső piac működését. 

Közlekedés 
57 Jogalkotási javaslat a légi 

utasok jogairól szóló 
261/2004/EK rendelet 
felülvizsgálatáról 

jogalkotási A rendelet felülvizsgálatának célja a meglévő szabályok pontosítása. 2012 

58 Közlemény és jogalkotási 
javaslat a vasúti piaci 
hozzáférésről 

jogalkotási / nem jogalkotási A vasúti piac szervezetének felülvizsgálata, ideértve a belföldi személyszállítási piacot. 2012 

59 Az Európai Vasúti Ügynökséget 
létrehozó rendelet 
felülvizsgálata 

jogalkotási A kezdeményezés során a Bizottság javasolni fogja az Európai Vasúti Ügynökség 
hatáskörének kiterjesztését a biztonság területére. 

2012 
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A Bizottság munkaprogramja a 2011. évre – III. melléklet  

Kezdeményezések a jogszabályok egyszerűsítését célzó gördülő program és az adminisztratív terhek csökkentése területén  

 

 Illetékes 
főigazga
tóság 

Teljes cím Eljárás Hatály és célkitűzések Elfogadás 
tervezett 
éve 

1 AGRI Bizottsági közlemény egyes jogi aktusok 
elavulttá nyilvánításáról. E jogi aktusok közé 
tartoznak a következők: 

• A Bizottság 1412/2003/EK rendelete (2003. 
augusztus 7.) a közönséges búzának 
bizonyos harmadik országokba történő 
kivitelére vonatkozó export-visszatérítés 
odaítélésére irányuló pályázati eljárás 
megnyitásáról szóló 934/2003/EK rendelet 
alkalmazásának felfüggesztéséről 

• A Bizottság 1323/2002/EK rendelete (2002. 
július 22.) a gabonaféléknek 
Magyarországtól eltérő harmadik 
országokba történő kivitelének tekintetében 
a 800/1999/EK rendelettől való eltérésről 

• A Bizottság 1677/2002/EK rendelete (2002. 
szeptember 20.) az Észt Köztársaságból 
származó zab és árpa behozatali engedélye 
tekintetében az 1151/2002/EK tanácsi 
rendelet alkalmazásával kapcsolatos 
részletes szabályok megállapításáról 

hatályon kívül 
helyezés 

A javaslat célja a gyakorlati hasznossággal nem rendelkező vagy szélesebb körű érdeklődésre 
számot nem tartó bizottsági jogi aktusok elavulttá nyilvánítása, hozzájárulva ezzel az uniós 
vívmányok aktualizálására és egyszerűsítésére vonatkozó célkitűzés megvalósításához. A 
jogszabályok elavulttá nyilvánítása révén világossá válik az aktív és általánosan alkalmazandó 
„lényegi” joganyag. 
A kezdeményezés a mezőgazdaság valamennyi olyan területére kiterjed, ahol elavult jogi 
aktusok találhatók. 

2011 
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2 CLIMA Az Európai Parlament és a Tanács 
280/2004/EK határozata az üvegházhatást 
okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának 
nyomon követését szolgáló rendszerről és a 
Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról 
+ a Bizottság 2005/166/EK határozata a 
280/2004/EK határozat végrehajtásáról szóló 
szabályok megállapításáról 

felülvizsgálat Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésével és a kibocsátásról szóló 
jelentésekkel foglalkozó jogszabályokat felül kell vizsgálni különösen a Kiotói Jegyzőkönyv 
végrehajtásáról szerzett tapasztalatok és az éghajlat-változási és energiaügyi csomag 
elfogadása fényében. A kezdeményezés további célja a jelenlegi jogszabályok egyszerűsítése 
és a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése, különösen világosabb és egyszerűbb 
jelentéstételi eljárások és eszközök bevezetése révén. 

2011 

3 EMPL Közösségi kezdeményezés a foglalkozási 
eredetű izom- és csontrendszeri 
rendellenességekről 
(a szociális partnerekkel folytatott konzultáció 
második fázisának folytatásaként) 
A Tanács 90/269/EGK irányelve 
(1990. május 29.) az elsősorban a 
munkavállalók hátsérülésének kockázatával 
járó kézi tehermozgatásra vonatkozó 
egészségvédelmi és biztonsági 
minimumkövetelményekről (negyedik egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének 
(1) bekezdése értelmében) 
A Tanács 90/270/EGK irányelve 
(1990. május 29.) a képernyő előtt végzett 
munka biztonsági és egészségvédelmi 
minimumkövetelményeiről (ötödik egyedi 
irányelv a 87/391/EGK irányelv 16. cikke (1) 
bekezdésének értelmében) 

átdolgozás E kezdeményezés célja, hogy egységes jogi eszközbe integrálja a munkavállalók 
egészségének és biztonságának foglalkozási eredetű izom- és csontrendszeri 
rendellenességekkel szembeni védelmére vonatkozó rendelkezéseket. E rendelkezések 
jelenleg a 90/269/EGK tanácsi irányelvben és a 90/270/EGK tanácsi irányelvben találhatók 
meg. 

2011 

4 EMPL A Tanács 2001/86/EK irányelve (2001. október 
8.) az európai részvénytársaság statútumának a 
munkavállalói részvételre vonatkozó 
kiegészítéséről 

felülvizsgálat A felülvizsgálat célja az európai részvénytársaságok tekintetében a munkavállalói részvétel 
szabályainak egyszerűsítése és a COM(2008) 591 sz. bizottsági közleményben (az európai 
részvénytársaság bejegyzését követő változások esetén a munkavállalói részvétel sorsával, a 
csoportszintű részvétel kérdésével, az „előtte és utána” elv alkalmazási körével és az eljárás 
bonyolultságával kapcsolatban), valamint az európai részvénytársaságra vonatkozó rendeletről 
szóló, a közeljövőben publikálandó jelentésben (a munkavállalói részvétel eljárásának 
bonyolultságával kapcsolatban) kifejtett problémák kezelése. A szociális partnerekkel az 
EUMSz. 154. cikke szerint folytatott konzultáció függvényében a felülvizsgálat hatálya az 
irányelv 2., 3., 5., 11. és 12. cikkére terjedhet ki. 

2012 
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5 EMPL A Tanács 2003/72/EK irányelve (2003. július 
22.) az európai szövetkezet statútumának a 
munkavállalói részvétel tekintetében történő 
kiegészítéséről 

felülvizsgálat A cél megvizsgálni a munkavállalói részvételre vonatkozó rendelkezések lehetséges 
egyszerűsítését az európai szövetkezet statútumáról szóló 1435/2003/EK rendelet teljes 
értékelő jelentésének elkészülte után. A megoldási lehetőségeket csak azt követően lehet 
fellépési javaslatok formájában kidolgozni, hogy a Bizottság elemezte az értékelés 
eredményét, és határozott a rendelet lehetséges felülvizsgálata tekintetében követendő 
teendőkről. A javasolt fellépést egyeztetni kell az európai részvénytársaság statútumáról szóló 
rendelet felülvizsgálatával és a 2001/86/EK irányelvvel. 

2012 

6 ENER A Tanács 96/29/Euratom irányelve a 
munkavállalók és a lakosság egészségének az 
ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági 
előírások megállapításáról 

átdolgozás A kezdeményezés öt irányelv egybeolvasztása révén az irányelvben meghatározott 
követelményeket kiterjeszti az orvosi sugárterhelésre, a külső munkavállalók sugárterhelésére, 
a nyilvános információkra és a nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrásokra. A 
kezdeményezés fő célkitűzései a következők: 
1. Az Euratom sugárvédelmi jogszabályainak aktualizálása a legfrissebb tudományos adatok 
és az operatív tapasztalatok fényében. 
2. A sugárvédelmi követelmények egyszerűsítése és pontosítása (a munkavállalók, külső 
dolgozók, páciensek és az lakosság védelmét biztosító koherens rendszer bevezetése, 
konzisztens fogalommeghatározások bevezetése, a külső munkavállalók szabad mozgásának 
megkönnyítése, a sugárvédelmi szakértelem határokon átnyúló kölcsönös elismerésének 
megkönnyítése).  
3. A követelmények lehető legszorosabb összehangolása a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség nemzetközi biztonsági alapstandardjával. 

2011 

7 ENER A Bizottság 2003/796 határozata a 
villamosenergia- és gázipari szabályozó 
hatóságok európai csoportjának létrehozásáról 

hatályon kívül 
helyezés 

A villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportja az 
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének létrehozásával elavulttá válik. A 
2003/796 bizottsági határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni. 

2011 

8 ENTR Javaslat a nem közúti mozgó gépek gáz- és 
szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-
kibocsátásáról szóló 97/68/EK irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv megalkotására 

felülvizsgálat Az irányelv felülvizsgálatának célja új kibocsátási határértékek megállapítása és előírása az 
irányelv hatálya alá tartozó motortípusokra, és az irányelv hatályának kiterjesztése új 
motorkategóriákra. A felülvizsgálat további célja a nemzetközi standardokon alapuló 
tesztelési eljárások egyszerűsítése és a gyártók teszteléssel kapcsolatos költségeinek 
csökkentése. 

2011 

9 ENTR Irányelv a rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint a megfelelőségük 
kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-
i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról 

felülvizsgálat A felülvizsgálat célja: 
– azon rendelkezések megszüntetése, amelyek nem teszik lehetővé a hatóságok számára egyes 
nagy mennyiségben forgalmazott rádióberendezés-kategóriák gyártóinak vagy importőreinek 
korszerű felkutatását és a velük való kapcsolattartást, és ezek helyébe olyan rendelkezések 
beillesztése, amelyek elősegítik a hatóságok és a gyártók közötti, korszerű elektronikus 
eszközökkel történő, hatékony kommunikációt; és 
– az innovatívabb technológiák alkalmazását ösztönző környezet kialakítása, a kockázatok 
csökkentése eddig ismeretlen interferenciajelenségek és különösen harmonizált standardok 
hiánya esetében. 

2011 
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10 ENTR Tíz irányelv összehangolása az új jogalkotási 
keretekkel (768/2008 határozat) 
• Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/95/EK irányelve (2006. december 12.) 
a meghatározott feszültséghatáron belüli 
használatra tervezett elektromos 
berendezésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok összehangolásáról  

• A Tanács 2009/105/EK irányelve (2009. 
június 25) az egyszerű nyomástartó 
edényekről  

• Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/23/EK irányelve (2009. április 23.) a 
nem automatikus működésű mérlegekről  

• A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a polgári felhasználású 
robbanóanyagok forgalomba hozatalára és 
felügyeletére vonatkozó rendelkezések 
harmonizációjáról  

• Az Európai Parlament és a Tanács 94/9/EK 
irányelve (1994. március 23.) 
robbanásveszélyes légkörben való 
használatra szánt felszerelésekre és védelmi 
rendszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről 

• Az Európai Parlament és a Tanács 
95/16/EK irányelve (1995. június 29.) a 
felvonókra vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről 

• Az Európai Parlament és a Tanács 
97/23/EK irányelve (1997. május 29.) a 
nyomástartó berendezésekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről 

• Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/22/EK irányelve (2004. március 31.) a 
mérőműszerekről 

• Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/108/EK irányelve (2004. december 
15.) az elektromágneses összeférhetőségre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről 

• Az Európai Parlament és a Tanács 
2007/23/EK irányelve (2007. május 23.) a 
pirotechnikai termékek forgalomba 
hozataláról  

átdolgozás Közlemény és javaslat tíz meglévő irányelvnek a termékekre vonatkozó csomaggal és a 
Lisszaboni Szerződéssel történő összehangolásáról. Az általános cél annak biztosítása, hogy 
az uniós piacokra kerülő termékek biztonságosak legyenek, és megfeleljenek a magas szintű 
védelmet garantáló valamennyi követelménynek. A kezdeményezés célja továbbá a 
szabályozási környezet egyszerűsítése a termékek vonatkozásában, a szabályozási környezet 
koherenciájának növelésével és felhasználóbarát jellegének fokozásával a gazdasági szereplők 
és a nemzeti hatóságok tekintetében.  
Konkrét célkitűzések: 
• A nem megfelelő, különösen a nem biztonságos termékek számának csökkentése 
• A nem megfelelő termékekkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása az EU egész 
területén, és a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása a végrehajtási 
folyamat során 
• A bejelentett szervezetek által elvégzett megfelelőségértékelési tevékenységek 
megbízhatóságának és magas színvonalának biztosítása • Az irányelvekben használt 
terminológia és az irányelvek által meghatározott eljárási követelmények nagyobb 
összhangjának biztosítása az irányelvek értelmezésének és végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében. 

2011 
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11 ENTR Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a 
műtrágyákról 

felülvizsgálat A fő szakpolitikai célkitűzések a következők: 
– a rendelet alkalmazási körének kiterjesztése azon termékek széles körére, amelyekre 
jelenleg csak nemzeti jogszabályok vonatkoznak; ezek közé tartoznak a szerves trágyák, 
szerves-ásványi műtrágyák, táptalajok és talajjavító szerek; 
– a jelenlegi harmonizált jogszabályok technikai adaptációjával kapcsolatban a hatóságokra (a 
tagállamokra és a Bizottságra) és a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése; 
– a szabályok egyszerűsítése és az eljárások felgyorsítása annak érdekében, hogy a különböző 
származási helyű új tápanyag-kombinációk/kiszerelések gyorsabban és az EU különböző 
régiói mezőgazdasági szükségleteinek megfelelően kerülhessenek a piacra; 
– a piacra kerülő műtrágyák biztonságának garantálása az emberi egészség és a környezet 
vonatkozásában (különös tekintettel a természetes szennyeződésekre, a szennyező anyagokra 
és a kórokozókra); 
– szavatolása annak, hogy a mezőgazdasági termelők bizton támaszkodhassanak a 
megvásárolt termék hatásosságára. 

2012 

12 ENTR A Tanács 89/686 irányelve (1989. december 
21.) az egyéni védőeszközökre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről 

felülvizsgálat Felülvizsgálat és a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó új jogi keretekhez való 
igazítás. 
A felülvizsgálat célja az irányelv alkalmazási körének pontosítása az irányelv gyártók, 
piacfelügyeleti hatóságok és bejelentett szervezetek által történő alkalmazásának 
megkönnyítése céljából. 
A termékek forgalomba hozásának alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeiről 
szóló II. melléklet egyszerűsítése. A megfelelőségértékelési eljárások 
egyszerűsítése/pontosítása, különösen az EK-típusvizsgálati tanúsítványokra vonatkozó 
követelmények harmonizálásra révén. 

2012 

13 ENTR Az Európai Parlament és a Tanács 2000/9/EK 
irányelve (2000. március 20.) a személyszállító 
kötélvontatású vasutakról 

felülvizsgálat Felülvizsgálat és a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó új jogi keretekhez való 
igazítás. 
Az irányelv szövegének egyszerűsítése, a fontosabb fogalmak, fogalommeghatározások és az 
alkalmazási kör pontosítása a szöveg koherensebbé tétele és az irányelv gyártók, nemzeti 
hatóságok és egyéb érdekelt felek által történő alkalmazásának elősegítése érdekében. 

2012 

14 ENV Jogalkotási javaslat a hulladékkal foglalkozó 
uniós jogszabályok egyszerűsítéséről / 
koherensebbé tételéről 

felülvizsgálat A kezdeményezés célja az újrafeldolgozásról szóló uniós irányelvek teljes körű 
felülvizsgálata. A kezdeményezés keretében a hulladékokról szóló keretirányelv 
rendelkezéseihez kell igazítani a termékspecifikus hulladékgazdálkodási jogszabályokat 
(köztük az elhasználódott járművekről, az elemekről és a csomagolásról szóló irányelveket). 

2012 

15 ENV Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a 
környezeti levegőben található arzénről, 
kadmiumról, higanyról, nikkelről és 
policiklusos aromás szénhidrogénekről 

átdolgozás A tervek szerint a 2008/50/EK irányelv 2013. évi általános felülvizsgálata erre az irányelvre is 
kiterjed majd, a két irányelv egyesítésének céljából. Az irányelvek egyesítése nyomán a 
környezeti levegő minőségére vonatkozó valamennyi célkitűzést egyetlen jogi eszköz 
tartalmazza majd. 

2013 
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16 ENV A Tanács 1999/32/EK irányelve (1999. április 
26.) az egyes folyékony tüzelőanyagok 
kéntartalmának csökkentéséről, valamint a 
93/12/EGK irányelv módosításáról 

átdolgozás Az irányelv felülvizsgálatának közös jogalkotás révén történő elfogadását követően 
kodifikációra kerülhet sor.  

2013  

17 ESTAT Az Európai Parlament és a Tanács 
1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az 
államháztartás negyedéves nem pénzügyi 
számláiról 

átdolgozás Az 1221/2002 rendelet az államháztartás nem pénzügyi szektor számláinak továbbításáról 
rendelkezik (rövid távú államháztartási statisztikák (STPFS) /25. táblázat). Az 1161/2005 
rendelet elfogadásával azonban (negyedéves szektorszámlák (QSA) / 801Q. táblázat) hasonló 
adathalmaz gyűjtése kezdődött meg valamennyi intézményi szektor tekintetében, a 
kormányzati szektort is beleértve. A tagállamokra háruló terhek csökkentése érdekében a 
Bizottság a két táblázat egyesítését és az STPFS-adatok QSA-kérdőíven keresztül történő 
begyűjtését tervezi. 

2014 

18 HOME Az Európai Parlament és a Tanács 
562/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a 
személyek határátlépésére irányadó szabályok 
közösségi kódexének (Schengeni Határ-
ellenőrzési Kódex) létrehozásáról 

kodifikáció A cél a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kodifikálása az elfogadott technikai módosításokat 
követően. 

2011 

19 HOME Uniós bevándorlási kódex egységes 
szerkezetbe 
foglalás 

A bevándorlással foglalkozó valamennyi jogszabály egységes szerkezetbe foglalása, az öt 
meglévő irányelvvel kezdve, a Stockholmi Programban előirányzottaknak megfelelően. 
Ennek eredményeképpen javulni fog a jogi eszközök közötti összhang, és felszínre 
kerülhetnek az esetleges joghézagok. Az egységes szerkezetbe foglalás során a Bizottság 
figyelembe veszi az egyes irányelvek alkalmazásával kapcsolatos, a közeljövőben 
publikálandó jelentéseket. A jogszerű migrációval kapcsolatos uniós jogok és kötelezettségek 
egyetlen dokumentumban való összefoglalása az átláthatóság javításához is hozzájárul. 

2013 

20 INFSO Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK 
irányelve (1999. december 13.) az elektronikus 
aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről 

felülvizsgálat Az elektronikus aláírásról és az elektronikus azonosításról szóló 2008. évi cselekvési terv 
Unió-szerte egységes megoldást kíván találni az online közszolgáltatások határokon átnyúló 
használatára. A terv megvalósítása terén elért eredményekről szóló jelentés a tervek szerint 
2010-ben készül el. A Bizottság mérlegelni fogja további horizontális és/vagy ágazati 
kezdeményezések szükségességét. 

2011  

21 JUST A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 
13.) a szervezett utazási formákról 

felülvizsgálat A felülvizsgálat célja az üdülni induló fogyasztók védelmének és a vállalkozások 
jogbiztonságának javítása. Az irányelv minimális mértékű harmonizációt érvényesít. Emiatt 
jelentős a tagállamokban a jogi széttagoltság, ami megfelelési költségeket keletkeztet a 
határon átnyúló tevékenységet folytatni akaró vállalkozásoknál és hátrányos lehet azon 
fogyasztók számára is, akik külföldön próbálják érvényesíteni a jogaikat. 

2011 
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22 JUST A Tanács 2004/757/IB kerethatározata (2004. 
október 25.) a tiltott kábítószer-kereskedelem 
területén a bűncselekmények tényállási 
elemeire és a büntetésekre vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról 

felülvizsgálat A kerethatározat felkéri a Bizottságot, hogy 2009. május 12-ig nyújtson be jelentést a 
Tanácsnak és a Parlamentnek a kerethatározatnak való megfelelés érdekében hozott tagállami 
intézkedésekről. A felülvizsgálat során egyúttal az egyszerűsítés lehetőségeit is mérlegelni 
lehet. 

2012 

23 JUST Jogalkotási javaslat az európai parlamenti 
választásokról szóló 93/109/EK irányelvnek az 
állampolgárok és tagállami hatóságok 
adminisztratív terheinek csökkentése céljából 
történő módosításáról 

módosítás A javaslat célja az állampolgárok és a nemzeti hatóságok választási eljárással összefüggő 
adminisztratív terheinek csökkentése és az egyidejűleg több tagállamban való szavazást tiltó 
rendelkezés végrehajtására szolgáló jelenlegi mechanizmus hatékonyságának javítása. 

2012 

24 MARE A Tanács 1185/2003/EK rendelete (2002. 
június 26.) a cápauszonyoknak a hajók 
fedélzetén történő leválasztásáról 

módosítás A célkitűzések: 
– a cápauszony-leválasztás tilalmának eredményesebb érvényesítése; 
– a megfelelő ellenőrzések elvégzésének elősegítése; 
– az adatgyűjtés elősegítése; 
– az uniós jogszabályok és a nemzetközi szabályok összhangjának biztosítása. 
Egyes vizsgált lehetőségek alapján jelentősen egyszerűsödne az ellenőrzés, mivel a 
cápauszony-leválasztás lehetetlenné válna, és megszűnne a súlyarányok használatának 
lehetősége, amely arányok a gyakorlatban fajtól, halászterülettől és a leválasztási technikától 
függően különbözőek. Az adminisztratív terhek változatlanok maradnának vagy 
csökkennének. 

2011 

25 MARE Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
egyes közösségi halászati területekre és 
erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések 
irányításáról szóló 1954/2003/EK tanácsi 
rendelet módosításáról 

módosítás A javaslat nyomán módosul a nyugati vizeken alkalmazandó erőkifejtés-gazdálkodási 
rendszer. A módosítások célja az egyszerűsítés, az eredményesebb és átláthatóbb irányítás, és 
az erőkifejtés-gazdálkodásnak a vonatkozó erőforrások maximális fenntartható hozama 
irányába történő orientálása. E cél 2015-ig történő elérését a tagállamok a fenntartható 
fejlődésről szóló, 2002. évi ENSZ-világkonferencián fogadták el. 

 2011 

26 MARKT A Tanács negyedik irányelve (1978. július 25.) 
a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) 
pontja alapján meghatározott jogi formájú 
társaságok éves beszámolójáról 
A Tanács hetedik irányelve (1983. június 13.) a 
Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja 
alapján az összevont (konszolidált) éves 
beszámolóról 

átdolgozás A számviteli irányelvek felülvizsgálata keretében a Bizottság a terhek jelentős könnyítését, a 
szabályozási környezet egyszerűsítését és a beszámolási kötelezettségek harmonizálását 
javasolja, különös tekintettel a kkv-kra. A javaslat a „gondolkozz először kicsiben” elv 
alapján teljesen új megközelítést képvisel a kis- és középvállalkozásokkal szembeni 
számviteli követelmények tekintetében. 

2011 
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27 MARKT Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/101/EK irányelve ( 2009. szeptember 16.) 
az egész Közösségre kiterjedő egységes 
biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok 
által a társasági tagok és harmadik személyek 
érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének 
második bekezdése szerinti társaságoknak előírt 
biztosítékok összehangolásáról 
A Tanács tizenegyedik irányelve (1989. 
december 21.) a valamely tagállam jogának 
hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú 
társaságoknak egy másik tagállamban létesített 
fióktelepeire vonatkozó bejelentési és 
közzétételi követelményeiről 

módosítás A kezdeményezés célja kiegészítő jogi követelmények meghatározása a cégnyilvántartások 
közötti együttműködésről, nem csupán az együttműködés terjedelme, hanem annak módszerei 
és csatornái tekintetében is. A cégnyilvántartások hálózatának fejlesztéséhez az európai 
közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökkel foglalkozó program (ISA) is hozzájárulhat. 
A két irányelv módosítása során új elemek kerülnek bevezetésre, amelyek végső soron 
megkönnyítik majd a vállalkozások működését. 

2011 

28 MARKT Irányelv a tőzsdén jegyzett vállalkozások 
átláthatóságra vonatkozó kötelezettségeiről 

felülvizsgálat A felülvizsgálat célja az irányelv korszerűsítése a szabályozott piacoknak a tőkét bevonni 
kívánó, tőzsdén jegyzett kisebb vállalkozásokra gyakorolt vonzerejének növelése érdekében, 
valamint az értékpapír-kibocsátókra vonatkozó pénzügyi információk nyilvánosságáról 
rendelkező jelenlegi átláthatósági szabályok pontosítása és hatásosságának fokozása.  
A kezdeményezés az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztatóról szóló irányelv (2003/71) módosításáról és a pénzügyi felügyeleti 
jogszabálycsomagról a Tanácsban és a Parlamentben jelenleg folyó vitához kapcsolódik. 

2011 

29 MARKT Az Európai Parlament és a Tanács 2003/41/EK 
irányelve (2003. június 3.) a foglalkoztatói 
nyugellátást szolgáltató intézmények 
tevékenységéről és felügyeletéről 

felülvizsgálat A felülvizsgálat célja a Szolvencia II. irányelvvel egyenlő feltételek biztosítása és a határokon 
átnyúló tevékenység fokozása, ezáltal pedig a népesség elöregedése és az államadósság 
jelentette kihívások kezelésének elősegítése.  
Egyes előirányzott, az EU-n belüli nagyobb harmonizációhoz vezető megoldások – a 
„felülvizsgálati” opció – egyszerűsítenék az eljárásokat, és csökkentenék a más tagállamban 
működő nyugdíjalapokat szponzorálni kívánó munkaadók adminisztratív terheit.  
A felülvizsgált irányelv átültetése kapcsán nem várhatók különösebb nehézségek az egyes 
tagállamokban. 

2011 
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30 MARKT Az Európai Parlament és a Tanács 2002/92/EK 
irányelve (2002. december 9.) a biztosítási 
közvetítésről 

felülvizsgálat A felülvizsgálat célja a harmonizáció és a jogbiztonság javítása, a határon átnyúló 
biztosításközvetítési szolgáltatások elősegítése, és a jelenlegi irányelv alkalmazásával 
kapcsolatos, nemzeti szinten jelentkező nehézségek csökkentése. 
A kezdeményezés egyszerűsíti/pontosítja a jelenleg meglehetősen összetett és széttagolt 
jogszabályi környezetet annak érdekében, hogy konzisztensebb és világosabb szabályokat 
alkosson a biztosításközvetítési szakma számára. Ez a várakozások szerint csökkenteni fogja 
az adminisztratív terheket egyes – elsősorban a több piacon és ágazatban működő – piaci 
szereplők számára. A felülvizsgálat hatására ugyanakkor új adminisztratív terhek is 
keletkeznek azon forgalmazási csatornák tekintetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki az 
irányelv hatálya (pl. biztosítási vállalkozások és alkalmazottaik). Feltehetőleg növekedni 
fognak továbbá az adminisztratív terhek a már ma is szabályozott azon egyéb forgalmazók 
számára, amelyekre új követelmények vonatkoznak majd (pl. a lakossági befektetési 
csomagtermékek (PRIP) értékesítésére vonatkozó új, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
irányelvnek (MiFID) megfelelő szabályozás hatálya alá tartozó biztosítási közvetítők).  

2011 

31 MARKT A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 
26.) a közösségi védjegyről (kodifikált 
változat), valamint a védjegyről szóló irányelv 

felülvizsgálat A felülvizsgálat célja az uniós rendelet és irányelv korszerűsítése és egyszerűsítése, valamint 
a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) és a védjegyekkel foglalkozó nemzeti hivatalok 
közötti együttműködés bővítése az európai védjegyrendszer egésze eredményességének, 
hatékonyságának és egységességének fokozása érdekében. 

2011 

32 MARKT A Tanács 2157/2001/EK rendelete (2001. 
október 8.) az európai részvénytársaság (SE) 
statútumáról 

felülvizsgálat Az európai részvénytársaság létrehozására és székhelyének megváltoztatására vonatkozó 
szabályok lehetséges egyszerűsítése. 

2012 

33 MOVE A Tanács 3821/85/EGK rendelete (1985. 
december 20.) a közúti közlekedésben használt 
menetíró készülékekről 

átdolgozás Az átdolgozás célja a jogalkotási keret aktualizálása a hivatásos gépjárművezetők által 
használt digitális menetíró készülék biztonságának és működésének javítása érdekében. A 
kezdeményezés csökkenteni fogja a vállalkozások adminisztratív terheit, miközben a közúti 
közlekedés szereplői közti tisztességes verseny érdekében megbízhatóbbá teszi az 
ellenőrzéseket. 

2011 

34 MOVE Bizottsági rendelet a pilóták szakszolgálati 
engedélyezéséről 

új rendelet A 216/2008/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a pilóták engedélyezése 
tekintetében technikai követelményeket és adminisztratív eljárásokat fogadjon el. Az új 
rendelet kötelező erejű, egységes követelményeket és jogosultságokat határoz meg az egyes 
engedélyek tekintetében a pilóták repülési engedélyeinek EU-n belüli kölcsönös elismerése 
céljából. 

2011 

35 MOVE Az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK 
irányelve (2003. június 13.) a polgári légi 
közlekedésben előforduló események 
jelentéséről 

átdolgozás Az irányelv célja a légi balesetek megelőzése a légi közlekedésben előforduló eseményekkel 
(balesetekhez vezető eseményekkel) kapcsolatos információk gyűjtése és elemzése révén. A 
felülvizsgálat célja a légi közlekedésben előforduló események adatainak hatékonyabb uniós 
használata, elsősorban az adatok központi adatbázisba való integrálásának javítása és a légi 
közlekedési hatóságok közötti minőségi adatáramlásnak a balesetek elkerülése céljából 
történő javítása és egyszerűsítése révén. 

2011 
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36 OLAF A 766/2008/EK rendelettel és az információs 
technológia vámügyi alkalmazásáról szóló 
2009/917/IB határozattal módosított 1997. 
március 13-i 515/97/EK tanácsi rendelet a 
tagállamok közigazgatási hatóságai közötti 
kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- 
és mezőgazdasági jogszabályok helyes 
alkalmazásának biztosítása érdekében e 
hatóságok és a Bizottság együttműködéséről 

átdolgozás A 766/2008 rendelet és az információs technológia vámügyi alkalmazásáról szóló, 2009. 
november 30-i 2009/917/IB tanácsi határozat részben azonos kérdésekkel foglalkoznak. A cél 
az EUMSz. 33. és 325. cikke alapján ezek helyett egyetlen eszköz megalkotása. A módosítás 
hatására különösen a joghoz való hozzáférés javul majd. 

2011 

37 SANCO A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 
szóló 2009/39/EK irányelv felülvizsgálatáról 
szóló rendelet 

felülvizsgálat A felülvizsgálat fő célja a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre (diétás élelmiszerekre) 
vonatkozó jogi környezet egyszerűsítése az élelmiszer-biztonság és a fogyasztók tájékoztatása 
jelenlegi szintjének veszélyeztetése nélkül. 
A felülvizsgálat célja különösen az, hogy a diétás élelmiszerekkel kapcsolatos bejelentési 
eljárás tekintetében világosabb és egyszerűbb szabályok vonatkozzanak az élelmiszer-ipari 
vállalkozásokra és a tagállamokra. 
Az irányelv rendelettel való felváltása csökkenti az eltérő tagállami alkalmazás kockázatát. 

2011 

38 SANCO A vetőmagokra és szaporítóanyagokra 
vonatkozó jogi szabályozás (12 irányelv) 
felülvizsgálatát képező rendelet a vetőmagokkal 
kapcsolatos innovációk ösztönzése céljából 

felülvizsgálat A felülvizsgálat fő célja a vetőmagokról és szaporítóanyagokról rendelkező 12 irányelv új jogi 
eszközzel történő felváltása, és a jogi szabályozás korszerűsítése és egyszerűsítése a 
szabályozás javítására irányuló erőfeszítések keretében. A szabályozás alapvető célja továbbra 
is az egészséges, jó minőségű, a felhasználók igényeinek megfelelő vetőmagok és 
szaporítóanyagok azonosításának és elérhetőségének biztosítása. A kezdeményezés másik 
törekvése az adminisztratív terhek csökkentése és a szabályozás rugalmasságának biztosítása 
a globalizációra, a szakosodásra és a mezőgazdasági termékek új felhasználási módjaira 
tekintettel, valamint a mezőgazdaság és a természeti környezet kölcsönhatásaira vonatkozó 
társadalmi elvárások változásaira figyelemmel. Ennek megfelelően a kezdeményezés az adott 
területen ösztönözni kívánja az innovációt, hozzá kíván járulni a biodiverzitás csökkenésének 
megállításához, és elő kívánja segíteni a jogszabályok összehangolt alkalmazását az Unió 
egész területén. További célja a gazdasági versenyképesség javítása a vetőmagok és 
szaporítóanyagok Unión belüli szabad forgalmának biztosítása révén.  

2011 
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39 SANCO Higiéniai csomag (a 2007/275 bizottsági 
határozat összetett élelmiszer-készítményekre 
és a húsok vizsgálatára vonatkozó része) 

felülvizsgálat Összetett élelmiszer-készítmények: Az első cél az összetett élelmiszer-készítmények 
importjára vonatkozó átmeneti intézkedések módosítása (2007/275 bizottsági határozat) az 
Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében az átmeneti intézkedések 
meghosszabbításakor tett bizottsági ígéreteknek megfelelően. A javaslat összehangolja az 
összetett élelmiszer-készítmények importjára vonatkozó jelenlegi állat-egészségügyi 
szabályokat a közegészségügyi szabályokkal, és részben megszünteti a harmadik országok és 
a tagállamok közötti tisztességtelen versenyt. A javaslat szerint bevezetésre kerülne a 
közegészségügyi igazolás, azonban egyetlen igazolás szolgálna mind közegészségügyi, mind 
állat-egészségügyi célokra valamennyi állati eredetű élelmiszer esetében (az adminisztratív 
terhek egyszerűsítése). Második lépésként felül kell vizsgálni a 853/2004 rendelet 
rendelkezéseit az összetett élelmiszer-készítmények kockázatalapú követelményeinek 
biztosítása céljából.  
Húsok vizsgálata: A cél a húsok vizsgálatára vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata azok 
egyes zoonózisok epidemológiai fejleményeihez való hozzáigazítása érdekében. 
Megfelelőbben kell kezelni az újonnan felbukkanó kockázatokat, és egy, a kockázatokat 
jobban követő megközelítés céljából csökkenthető a csekélyebb kockázatokra fordított 
figyelem. Az export elősegítése érdekében a kezdeményezést egyeztetni kell a legfontosabb 
harmadik országbeli kereskedelmi partnerekkel.  

2011 

40 SANCO Európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslat 
az orvostechnikai eszközökről, valamint a 
90/385/EGK és a 93/42/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről, valamint európai parlamenti 
és tanácsi irányelvjavaslat az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről és a 
98/79/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  

átdolgozás / 
felülvizsgálat 

Orvostechnikai eszközök: a cél a szabályok egyszerűsítése és megerősítése a magas szintű 
egészségvédelem érdekében, a belső piac zökkenőmentes működése és az ágazat 
versenyképességének és innovációs kapacitásának biztosítása mellett. A jelenlegi rendszer 
értékelése azt mutatja, hogy joghézagok miatt több termékre egyetlen uniós jogszabály 
alkalmazási köre sem terjed ki, és hogy szükség van a rendszer egyes gyenge pontjainak 
megerősítésére.  
In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök: a cél a szabályok egyszerűsítése és 
megerősítése a magas szintű egészségvédelem érdekében, a belső piac zökkenőmentes 
működése és az ágazat versenyképességének és innovációs kapacitásának biztosítása mellett. 
A jelenlegi rendszer értékelése azt mutatja, hogy pontosítani szükséges több kérdést, be kell 
vezetni a jogszabályba néhány új szempontot, és biztosítani kell a legfontosabb kereskedelmi 
partnereink jogszabályaival való konvergenciát. 

2012 

41 SANCO Irányelv a klinikai vizsgálatokról a klinikai 
kutatások és a gyógyszeripari innovációk 
elősegítése érdekében 

felülvizsgálat A kezdeményezés célja a klinikai vizsgálatokról szóló irányelv felülvizsgálata a Bizottság 
által a korábbi években végzett értékelések során feltárt hiányosságok felszámolása 
érdekében. A javaslat célja a klinikai kutatásokhoz kapcsolódó ismeretek és innovációk 
bővítése. A javaslat arra a tényre reflektál, hogy a nagyobb klinikai vizsgálatok döntő 
többségét összeurópai léptékben végzik. A tárgyalni kívánt lehetséges témák közé tartozik a 
klinikai vizsgálatok megkezdését megelőző adminisztratív késedelmek csökkentése, az 
egymástól eltérő EU-n belüli döntések elkerülése és a jelentéstételi eljárások egyszerűsítése. 

2012 
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42 SANCO Állat-egészségügyi rendeletjavaslat (a három 
elemből álló jogszabálycsomag első eleme) 

új rendelet A javaslat a meglévő jogszabályok végrehajtása során szerzett tapasztalatokon és az uniós 
állat-egészségügyi politika széles körű értékelésén alapul majd. A kezdeményezés célja, hogy 
a meglévő több jogi aktus egyetlen, átfogó állat-egészségügyi jogszabályban történő 
egyesítése révén világosabb szabályozási struktúrát hozzon létre az állat-egészségügyre 
vonatkozóan az EU-ban. 

2012 

43 SANCO Az élelmiszerláncban végrehajtott hatósági 
ellenőrzésekről szóló 882/2004 rendelet 
felülvizsgálata, különös tekintettel a hatósági 
ellenőrzések finanszírozására, az 
állatgyógyászati készítmények maradványainak 
ellenőrzésére (96/23/EK irányelv) és a 
harmadik országokból az EU-ba behozott 
termékek és állatok állat-egészségügyi 
ellenőrzésének megszervezésére irányadó 
elvekre (97/78/EK irányelv és 91/496/EK 
irányelv) (a jogszabálycsomag második eleme) 

felülvizsgálat A 882/2004 rendelet felülvizsgálata számos jelenleg zajló értékelés eredményét figyelembe 
veszi majd. A díjakra, maradványokra és importellenőrzésre irányuló ezen értékelések célja az 
élelmiszerláncra vonatkozó hatósági ellenőrzések hatékonyságának javítása egyes 
specifikusan szabályozott területek (maradványok) és a végrehajtás során jelentkező 
következetlenségek és ellentmondások (díjak) vizsgálata, valamint a határellenőrzések 
rugalmasabb kockázatalapú megközelítése révén. 
A felülvizsgálat további célja teljes mértékben integrált állat- és növény-egészségügyi 
ellenőrzési rendszer kialakítása, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti végrehajtási 
együttműködés kereteinek egyszerűsítése. 
A javaslat további célja a rendelet tekintetében a Bizottság és a tagállamok között folytatott 
együttműködés szabályozására szolgáló általános keretek egyszerűsítése és ésszerűsítése. 

2012 

44 SANCO Növény-egészségügyi jogszabályjavaslat 
(a jogszabálycsomag harmadik eleme) 

 A kezdeményezés a jelenlegi növény-egészségügyi rendszer korszerűsítésének igényét 
tükrözi; alapjául a közelmúltban elvégzett utólagos értékelés eredményei szolgálnak. Az új 
kártevők és betegségek megjelenésének eredményesebb megelőzésével szükségtelenné válnak 
a kártevők és betegségek felszámolását vagy az ellenük való védelmet szolgáló, későbbi 
szakaszban indított költséges kampányok, lehetőség nyílik a növényvédő szerek használata 
terén tapasztalt, elkerülhető növekedés megelőzésére, biztosítható a fenntartható termelés és a 
mezőgazdaság versenyképessége, és javítható az élelmiszer-biztonság, az erdők, tájak és 
kertek védelme. A jogszabályi környezet javítása és a harmonizáltabb végrehajtási 
rendelkezések hozzájárulnak a globalizáció és az éghajlatváltozás növény-egészségügyi 
hatásainak eredményesebb kezeléséhez. 

2012 

45 SANCO Irányelv az állatgyógyászati termékekről felülvizsgálat Az állatgyógyászati termékekre vonatkozó jogi szabályozás értékelésének célja a túlzott 
adminisztratív terhek azonosítása, és a problémák meghatározása (pl. a kisebb állatfajokat 
érintő vagy ritka betegségek kezelésére szolgáló engedélyezett állatgyógyászati termékek 
hiánya). A felülvizsgálat célja a piacon elérhető készítmények számának növelése és a 
vállalkozásokra nehezedő terhek csökkentése az állatgyógyászati készítmények engedélyezési 
folyamatainak egyszerűsítése révén, szem előtt tartva a közegészségügyi, állat-egészségügyi 
és környezeti szempontokat is. 

2012 

46 TAXUD Jogalkotási javaslat egy egységes konszolidált 
társasági adóalapról 

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

2011 
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47 TAXUD A Tanács 2003/49/EK irányelve (2003. június 
3.) a különböző tagállambeli társult 
vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések 
közös adózási rendszeréről 

átdolgozás Az átdolgozás célja az irányelv hatályának kiterjesztése a részvételi küszöb csökkentésével, a 
közvetett részesedés bevonásával és a melléklet (vállalkozások típusai) aktualizálásával. A 
javaslatot a vállalkozások kettős adóztatásáról szóló közlemény kíséri majd. 

2011 

48 TAXUD Jogalkotási kezdeményezés a közhatóságokra 
vonatkozó hozzáadottérték-adóról és a 
mentességekről 

új jogszabály A javaslat célja semleges hozzáadottértékadó-rendszer révén egyenlő feltételeket biztosítani a 
magán- és a közszféra vállalkozásai számára. 
További cél a héa-szabályok köztestületekre és közszolgálati tevékenységekre való 
alkalmazásával összefüggő jelenlegi problémák elemzése és számszerűsítése. 

2012 
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IV. melléklet: függőben lévő javaslatok visszavonása 
Főigazgatóság COM/SEC – 

intézményközi hivatkozás 
Cím  Indoklás 

ENER SEC(2008) 1903 Javaslat – A Tanács határozata az Energiaközösség Miniszteri Tanácsában (Brüsszel, 2008. június 
27.) képviselendő európai közösségi álláspont kialakításáról 

Elavult. 

ENER COM(2003)032 Javaslat – A Tanács (Euratom) irányelve az elhasznált nukleáris fűtőanyag és a radioaktív hulladék 
kezeléséről  

A nukleáris hulladékról szóló új 
irányelvjavaslatot a tervek szerint 2010-ben 
fogadja el a Bizottság. 

ENV COM(1992) 316/2 Tervezet – A Tanács határozata a bálnavadászat szabályozásáról szóló, 1946. december 2-án 
Washingtonban létrejött egyezmény módosításáról szóló tárgyalásokon a Bizottságnak a Közösség 
nevében való részvételéről 

A Tanács 2009-ben e tárgyban többéves 
tanácsi határozatot hozott. Ez a javaslat 
elavult. 

ENV COM(2008) 174 Javaslat – A Tanács határozata az Aarhusi Egyezmény 14. cikkének értelmezése tekintetében az 
Európai Közösség nevében képviselendő álláspont meghatározásáról 

Ez a javaslat elavult, mivel 2008-ban sor 
került a felek közötti aarhusi találkozóra, 
amelyre a javaslat készült. 

ENV COM(2008) 695 Javaslat – A Tanács határozata a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény 
szerződő felei konferenciájának kilencedik ülésén, az egyezmény I. és II. függelékének 
módosítására irányuló javaslatok tekintetében az Európai Közösség nevében képviselendő álláspont 
meghatározásáról 

Ez a javaslat elavult, mivel a CITES-ülésre 
már sor került. 

MARE COM(2009) 505 Javaslat – A Tanács rendelete az egyes hajócsoportoknak az 1342/2008/EK rendelet III. fejezetében 
előírt erőkifejtési rendszerből történő kizárásáról szóló 754/2009/EK rendelet módosításáról 

A javaslat elavult: a fogási korlátozások 
hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó 
közösségi hajókra és a közösségi vizekre 
bizonyos halállományok és 
halállománycsoportok tekintetében 
alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a 
kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő 
meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 
43/2009/EK tanácsi rendelethez kapcsolódik. 

MARE COM(2009) 506 Javaslat – A Tanács rendelete a 43/2009/EK rendeletnek a bizonyos halállományokra vonatkozó 
halászati lehetőségek és kapcsolódó feltételek tekintetében történő módosításáról 

A javaslat elavult: a fogási korlátozások 
hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó 
közösségi hajókra és a közösségi vizekre 
bizonyos halállományok és 
halállománycsoportok tekintetében 
alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a 
kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő 
meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 
43/2009/EK tanácsi rendelethez kapcsolódik. 
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MARE COM(2009) 122 
2009/0039(CNS)  
2009/0039 COD 

Javaslat – A Tanács rendelete a szürke tőkehal északi állományának kezelésére és halászatára 
vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról 
 

A Bizottság módosította a tárgyban képviselt 
álláspontját. 

MOVE COM(2008) 650 
2008/0650(COD) 

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet 
végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv módosításáról 

A Bizottság módosította a tárgyban képviselt 
álláspontját. A Közlekedési Tanácsban 2010. 
június 24-én tett bejelentésének megfelelően a 
Bizottság vissza kívánja vonni a Parlament 
által elutasított e javaslatot. 

RELEX COM(2006) 704 
2006/0232/APP 

Javaslat – A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a 
Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a 
Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a 
Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel 
Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz 
történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló, 
2004. október 26-i jegyzőkönyv máltai nyelvű változatát hitelesítő, az egyrészről az Európai 
Közösségek és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti levélváltás jóváhagyásáról 

RELEX COM(2006) 717 
 2006/0235/APP 

Javaslat – A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a 
Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás cseh, észt, 
lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelvű változatait hitelesítő, egyrészről az 
Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között zajlott levélváltás 
jóváhagyásáról 

A két javaslat elavult. A Tanács nem fogadta 
el ezeket, mivel nem ítélte szükségesnek 
hivatalos tanácsi határozat elfogadását. 
Ehelyett a Tanács „I/A” napirendi ponthoz 
küldött feljegyzésekként hitelesítette a 
kérdéses szövegeket (a Svájci 
Államszövetséggel aláírt külön jegyzőkönyv 
alapján). 2007. május 14-én mindkét „I/A” 
napirendi ponthoz küldött feljegyzést 
elfogadta. 

SG COM(2009)0142 
2009/0048(COD 

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szerződés 251. cikkében meghatározott 
eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 
tekintetében az 1999/468/EK tanácsi határozathoz történő hozzáigazításáról 

A javaslat egyes jogi aktusoknak az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljáráshoz való hozzáigazítását célozta. A 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 
követően az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás nem alkalmazható új jogi 
aktusok tekintetében. A javaslat ezért jogilag 
okafogyottá vált. 

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

Javaslat – A Tanács irányelve a takarmánynövény-magvak forgalmazásáról (egységes szerkezetbe 
foglalt változat) 

Elavult. Átdolgozás váltja fel. 

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

Javaslat – A Tanács irányelve a gabonavetőmagok forgalmazásáról (egységes szerkezetbe foglalt 
változat) 

Elavult. Átdolgozás váltja fel. 

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

Javaslat – A Tanács rendelete a nyersdohány piacának közös szervezéséről (kodifikált szöveg) Elavult. Az alapjogszabályt módosították, a 
módosított kodifikált javaslat kidolgozás alatt 
áll. 

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

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács 1601/91/EK rendelete az ízesített bor, ízesített 
boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére 
vonatkozó általános szabályokról (átdolgozás) 

Elavult. Átdolgozás váltja fel. 
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SJ COM(2007) 302 
2007/0103(CNS) 

Javaslat – A Tanács (Euratom) rendelete nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai 
veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége 
legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról (kodifikált szöveg) 

Elavult. A módosított kodifikált javaslatot 
jelenleg tanulmányozza a jogalkotó. 

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

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a részvénytársaságok egyesüléséről 
(kodifikált szöveg) 

Elavult. A módosított kodifikált javaslatot 
jelenleg tanulmányozza a jogalkotó. 

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

Javaslat – A Tanács 68/193/EGK irányelve a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról 
(kodifikált szöveg) 

Elavult. Átdolgozás váltja fel. 

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

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács 77/91/EK irányelve a biztosítékok egyenértékűvé 
tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának 
tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a 
Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok 
összehangolásáról (kodifikált szöveg) 

Elavult. Módosított kodifikált javaslat 
előkészítés alatt. 

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

Javaslat – A Tanács irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-
egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról (kodifikált szöveg) 

Elavult. Átdolgozás váltja fel. 

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

Javaslat – A Tanács 1683/95/EK rendelete a vízumok egységes formátumának meghatározásáról 
(kodifikált szöveg) 

Visszavonásra kijelölve – jelenleg már nem 
képez prioritást. 

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

Tervezet – A Tanács határozata az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik részének IV. 
címe által fedett területeken a Bírósággal kapcsolatos rendelkezések kiigazításáról 

Elavult. 

  


