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I priedas. 2011 m. planuojamos priimti strateginės iniciatyvos 
 

 Pavadinimas Iniciatyvos rūšis Tikslų masto aprašas Numatyta 
priėmimo data 

Kuo greičiau atgaivinti darbo vietų kūrimą iki 2020 m. 
Stiprinti ekonominį valdymą ir pradėti Europos pusmetį 
1 Metinė augimo apžvalga Ne teisėkūros Vykdydama tolesnius su Komunikatu dėl strategijos „Europa 2020“ susijusius veiksmus, 

Komisija pateiks metinę augimo apžvalgą. Prie jos bus pridėtas komunikatas, kuriuo iš 
esmės bus pagrįstos pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimo diskusijos. Tyrimą 
sudarys peržiūra, pažangos ataskaita ir į ateitį nukreipta dalis, kurioje bus pasiūlytos 
horizontaliai visose valstybėse narėse taikytinos strateginės politikos gairės. 

2011 m. pirmas 
ketvirtis 

2 Tolesni su ekonominio valdymo stiprinimu susiję 
veiksmai 

Teisėkūros Su 2010 m. rugsėjo 29 d. Komisijos pasiūlymais, kuriais siekiama sustiprinti Europos 
fiskalinę sistemą ir praplėsti makroekonominės priežiūros mastą, kad būtų išvengta 
nepalankaus makroekonominio disbalanso, susiję tolesni veiksmai.  

2011 m. pirmas 
ketvirtis 

Baigti finansinių taisyklių reformą 
3 Reglamento dėl kredito reitingų agentūrų pakeitimas Teisėkūros Spręsti finansų įstaigų, investuotojų, paskolų gavėjų ir valstybinių įstaigų per didelio 

rėmimosi kredito reitingų agentūromis, konkurencijos kredito reitingų agentūrų sektoriuje 
stokos, modelio „emitentas moka“ tinkamumo ir valstybės garantuotų skolų reitingų 
ypatumų klausimus. 

2011 m. antras 
ketvirtis 

4 Teisėkūros iniciatyva dėl bankų krizių valdymo ir 
sprendimo sistemos 

Teisėkūros Didinti atitinkamų institucijų bendradarbiavimą ir veiklos derinimą, suteikti joms tinkamas 
priemones, nustatyti ex-ante bankų problemų sprendimo fondus. 

2011 m. antras 
ketvirtis 

5 Kapitalo reikalavimų direktyvų (KRD IV) 
pakeitimai (perkėlimas iš 2010 m.) 

Teisėkūros Bendras tikslas: dar labiau pritaikyti reglamentavimo sistemą, kad ji atitiktų rinkos sąlygas ir 
kad pagal ją būtų didinamas finansų stabilumas, apsaugomi kreditorių ir mokesčių mokėtojų 
interesai, geriau užtikrinamos vienodos sąlygos pasauliniu mastu, taip pat užtikrinamas ES 
bankų sektoriaus konkurencingumas tarptautiniu mastu ir tolesnis vidaus rinkos integracijos 
didinimas bei vienodų sąlygų užtikrinimas ES. 

2011 m. antras 
ketvirtis 

6 Piktnaudžiavimo rinka direktyvos peržiūra 
(perkėlimas iš 2010 m.) 

Teisėkūros Iniciatyva siekiama i) praplėsti draudimo manipuliuoti rinka ir prekiauti vertybiniais 
popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, taikymo sritį, kad ji apimtų naujas 
rinkas ir (arba) priemones; ii) didinti Piktnaudžiavimo rinka direktyvos atgrasomąjį poveikį, 
užtikrinant, kad kompetentingos administracinės institucijos veiksmingiau ir nuosekliau ją 
vykdytų, ypač kiek tai susiję su sankcijomis; iii) rengti vieną taisyklių rinkinį, aiškiau 
išdėstant tam tikras nuostatas, jei tinkama, sumažinant galimybių skaičių ir veiksmų laisvę, 
taip pat sumažinti administracinę naštą, ypač tenkančią MVĮ. 

2011 m. pirmas 
ketvirtis 

7 Finansinių priemonių rinkos direktyvos peržiūra Teisėkūros Padidinti investuotojų pasitikėjimą ir sudaryti vienodas sąlygas, kuriomis būtų užtikrinamas 
rinkos veiksmingumas ir skaidrumas. 

2011 m. antras 
ketvirtis 

8 Atsakingo skolinimo ir skolinimosi direktyva Teisėkūros  Padėti kurti integruotą bendrąją hipotekinių kreditų rinką, didinant vartotojų pasitikėjimą ir 
vartotojų apsaugą, skatinant tarpvalstybinį skolinimą ir skolinimąsi ir konkurenciją rinkoje. 
Didinti finansų stabilumą visoje ES, užtikrinant, kad hipotetinių kreditų rinkos veiktų taip, kad 
nebūtų įsiskolinimo, įsipareigojimų nevykdymo ir įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo atvejų. 

2011 m. pirmas 
ketvirtis 
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 Pavadinimas Iniciatyvos rūšis Tikslų masto aprašas Numatyta 
priėmimo data 

Bus pateikta kartu su komunikatu dėl hipotekų srities geriausios praktikos, kuri padėtų išvengti 
įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo atvejų, ir rekomendacija dėl finansinės įtraukties. 

9 Teisės akto dėl galimybės gauti pagrindines bankų 
paslaugas pasiūlymas  

Teisėkūros Apskritai padidinti visų ES piliečių visapusišką dalyvavimą vidaus rinkoje ir konkrečiai 
padidinti galimybes įsigyti prekių ir paslaugų internetu. Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
kiekvienas ES pilietis arba gyventojas turėtų galimybę gauti pagrindines bankų paslaugas, 
įskaitant pagrindines elektroninio mokėjimo paslaugas. 

2011 m. pirmas 
ketvirtis  

Pažangus augimas 
10 Komunikatas dėl labiau integruotos Europos 

standartizavimo sistemos ir teisės akto dėl 
standartizavimo, kuris apimtų, inter alia, 
informacinių ir ryšių technologijų sektorių, 
pasiūlymas 

Ne teisėkūros / 
Teisėkūros 

Iniciatyva siekiama paspartinti ir atnaujinti standartų nustatymą, siekiant užtikrinti sąveiką ir 
paskatinti inovacijas sparčiai kintančiose pasaulinėse rinkose. 

2011 m. pirmas 
ketvirtis 

11 Komunikatas dėl aukštojo mokslo modernizavimo Ne teisėkūros  Tikslas – peržiūrėti dabartinius šios politinės darbotvarkės tikslus ir pasiūlyti naujus. Gali 
būti pateikti pasiūlymai dėl aukštojo mokslo įstaigų veiklos skaidrumo ir vertinimo sistemos. 

2011 m. trečias 
ketvirtis 

Tvarus augimas 
12 Mažo anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas 
Ne teisėkūros  Šiuo komunikatu nagrinėjamas planas, kaip iki 2050 m. pereiti prie mažo anglies dioksido 

kiekio technologijų ekonomikos. Plane, be kita ko, bus nustatyti iki 2030 m. įgyvendintini 
tikslai. Taip siekiama užtikrinti energetinį saugumą ES, skatinti tvarų augimą ir darbo vietų 
kūrimą, taip pat garantuoti, kad siūlomos priemonės būtų ekonomiškiausios ir nesukeltų 
neigiamų perskirstymo pasekmių. Šia reikiamų struktūrinių ir technologinių permainų vizija 
papildoma strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Išteklių atžvilgiu efektyvi 
Europa“. 

2011 m. pirmas 
ketvirtis 

13 Energetikos planas iki 2050 m. Ne teisėkūros  Šiame plane bus numatyta galima ES energetikos sistemos raida iki 2050 m., siekiant, kad tai 
būtų mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir veiksmingo išteklių naudojimo sistema. 
Planas suteiks galimybę įvertinti šiuo metu priimamų sprendimų reikšmę ir geriau suvokti, 
kokie sprendimai šiuo metu strategiškai svarbūs (pvz., dėl infrastruktūros planavimo).  

2011 m. trečias 
ketvirtis 

14 Planas siekiant išteklių atžvilgiu efektyvios Europos Ne teisėkūros  Šis planas yra pavyzdinės iniciatyvos „Išteklių atžvilgiu efektyvi Europa“ dalis, pagrįstas 
kitais pagal šią iniciatyvą nustatytais pasiūlymais ir juos papildantis. Šiame plane bus 
nustatyta nuosekli politikos ir veiksmų sistema įvairiose politikos srityse, siekiant pereiti prie 
išteklių atžvilgiu efektyvios ekonomikos. Tikslas – padidinti išteklių našumą, atskirti 
ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo, o išteklių naudojimą nuo jo poveikio aplinkai, 
padidinti konkurencingumą, taip pat ES energijos tiekimo saugumą ir išteklių 
nepriklausomumą. 

2011 m. antras 
ketvirtis 

15 Europos energetikos veiksmingumo planas iki 
2020 m. 

Ne teisėkūros  Komunikate bus nustatytos pagrindinės priemonės, kaip iki 2020 m. išnaudoti 20 % 
energijos sutaupymo potencialą visuose sektoriuose, įskaitant statybų, komunalinių paslaugų, 
transporto ir pramonės sektorius. Kartu bus nagrinėjama vykdant pirmąjį Efektyvaus 
energijos vartojimo planą įgyta patirtis. 

2011 m. pirmas 
ketvirtis 

16 Direktyva dėl energijos efektyvumo ir taupymo Teisėkūros  Ši iniciatyva teikiama atsižvelgiant į Europos energetikos veiksmingumo planą. Ja bus 
nustatyta išplėtota valstybių narių energijos veiksmingumo ir taupymo politikos sistema, 

2011 m. trečias 
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 Pavadinimas Iniciatyvos rūšis Tikslų masto aprašas Numatyta 
priėmimo data 

įskaitant tikslus, nacionalinių efektyvaus energijos vartojimo planų reikšmę, valdžios 
sektoriaus pavyzdinį vaidmenį, finansavimą ir vartotojų informavimą. Pagal iniciatyvą taip 
pat bus apibrėžtos energetikos paslaugų rinkos plėtojimo priemonės ir energetikos bendrovių 
vaidmuo skatinant taupyti energiją visoje energijos tiekimo grandinėje, įskaitant galutinius 
teikiamos energijos vartotojus. Bus nustatytos pagrindinės didesnės gamybos, perdavimo ir 
skirstymo veiksmingumo sąlygos, be kita ko, bus numatyta stiprinti bendros gamybos ir 
centrinio šildymo bei vėsinimo priemones. Iniciatyva bus pakeista Direktyva 2006/32/EB dėl 
energetinių paslaugų. 

ketvirtis 

17 Baltoji knyga dėl transporto ateities (perkėlimas iš 
2010 m.) 
 

Ne teisėkūros Baltojoje knygoje bus numatyta transporto sektoriaus ateitis iki 2050 m., siekiant sukurti 
transporto, inovacijų ir modernios infrastruktūros vidaus rinką. Bus apibrėžta bendra 
veiksmų programa per ateinantį dešimtmetį transporto infrastruktūros, vidaus rinkos teisės 
aktų, anglies dioksido išmetimo transporto sektoriuje mažinimo, eismo valdymo technologijų 
ir netaršių transporto priemonių srityse, taip pat bus apibrėžtas standartizavimo, rinka 
grindžiamų priemonių ir paskatų naudojimas.  

2011 m. pirmas 
ketvirtis 

Integracinis augimas 
18 Teisėkūros iniciatyva dėl darbuotojų 

komandiravimo 
Teisėkūros  Bendras tikslas – pagerinti Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 

įgyvendinimą ir vykdymą. Konkretesnis tikslas – garantuoti, kad būtų veiksmingai 
užtikrinamos komandiruojamų darbuotojų teisės, ir aiškiau išdėstyti nacionalinių institucijų 
ir įmonių įpareigojimus. Taip pat siekiama pagerinti nacionalinių institucijų 
bendradarbiavimą, bendrovių ir darbuotojų informavimą, užtikrinti veiksmingą vykdymą 
sankcijomis ir taisomaisiais veiksmais, taip pat išvengti taikomų taisyklių apėjimo ir 
piktnaudžiavimo jomis atvejų.  

2011 m. ketvirtas 
ketvirtis 

19 Direktyvos dėl darbo laiko peržiūra 
(Direktyva 2003/88) (perkėlimas iš 2010 m.) 

Teisėkūros  Tikslas – pritaikyti direktyvą, atsižvelgiant į naujas realijas, atsiradusias dėl darbo 
organizavimo raidos, ir aiškiau apibrėžti jos įgyvendinimą, visų pirma, kiek tai susiję su 
budėjimo laiko problema. Peržiūros mastas bus nustatytas atsižvelgiant į konsultacijų su 
socialiniais partneriais rezultatus. 

2011 m. trečias 
ketvirtis 

20 Visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms taikomų 
valstybės pagalbos taisyklių peržiūra: 
- Valstybės pagalbos kaip kompensacijos už viešąją 
paslaugą sistema 
- Komisijos sprendimas dėl SESV 106 straipsnio 
2 dalies taikymo valstybės pagalbai kaip 
kompensacijai už viešąją paslaugą 

Ne teisėkūros Sistema ir sprendimas nustos galioti 2011 m. lapkričio mėn. Peržiūros tikslas – įvertinti šiuo 
metu taikomas nuostatas ir išnagrinėti galimybes taisykles pritaikyti ir patobulinti. 

2011 m. ketvirtas 
ketvirtis 

21 Baltoji knyga dėl pensijų Ne teisėkūros Dėl sparčios gyventojų senėjimo tendencijos kyla ir trumpalaikių, ir ilgalaikių pensijų 
sistemų uždavinių. Tam, kad ES pakankamai remtų valstybes nares ir prisidėtų prie jų 
pastangų užtikrinti tinkamas ir tvarias pensijas piliečiams, reikia visapusiškai persvarstyti 
neišbaigtą ir nenuoseklią Europos politinio koordinavimo ir reguliavimo sistemą. Ši baltoji 
knyga teikiama atsižvelgiant į žaliąja knyga (2010 m. liepos 7 d.) paskatintas plataus masto 
konsultacijas. Baltąja knyga bus sprendžiami kai kurie arba visi nurodyti klausimai. 

2011 m. trečias 
ketvirtis 
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 Pavadinimas Iniciatyvos rūšis Tikslų masto aprašas Numatyta 
priėmimo data 

Išnaudoti bendrosios rinkos augimo potencialą 
22 Teisės akto dėl kolektyvinių teisių valdymo 

pasiūlymas 
Teisėkūros Užtikrinti aiškią ir tvirtą tarpvalstybinių paslaugų, kurios pagrįstos įvairių autorių teisių 

naudojimu, sistemą. Jeigu bus teikiama daugiau tarpvalstybinių paslaugų, vartotojai turės didesnį 
pasirinkimą.  

Pirmas ketvirtis 

23 Teisės akto dėl bendros konsoliduotos įmonių pelno 
mokesčio bazės pasiūlymas 

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

2011 m. pirmas 
ketvirtis 

24 Komunikatas dėl būsimos PVM strategijos Ne teisėkūros Komunikato tikslas – nustatyti veiksmus, kurie gali padėti sumažinti administracinę naštą, 
kovoti su sukčiavimu, atnaujinti ir supaprastinti dabartinę sistemą.  

2011 m. ketvirtas 
ketvirtis 

25 Tolesni su konsultacijomis dėl kolektyvinio žalos 
atlyginimo susiję veiksmai 
 

Ne teisėkūros Komunikatu siekiama pateikti bendrus principus, susijusius su kolektyviniu žalos 
atlyginimu, ir būsimas politikos kryptis, atsižvelgiant į 2010 m. pradėtas viešas konsultacijas.

2011 m. ketvirtas 
ketvirtis 

26 Teisės akto dėl alternatyvaus ginčų sprendimo ES 
pasiūlymas 

Teisėkūros  Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) schemos gali suteikti pigią, paprastą ir greitą 
galimybę apginti vartotojų teises. Jos gali būti itin svarbios priemonės siekiant išsaugoti 
verslo reputaciją ir santykius su vartotojais bei jų pasitikėjimą. AGS nesinaudojama 
visapusiškai. AGS gali būti taikomas ne visiems vartotojų ginčams spręsti, nes tam tikruose 
sektoriuose trūksta schemų. Vartotojai ir verslo subjektai vis dar mažai nusimano apie AGS. 
Turėdami galimybę naudotis AGS, vartotojai drąsiau pirktų užsienyje ir labiau pasitikėtų 
vidaus rinkos veikimu.  

2011 m. ketvirtas 
ketvirtis 

27 Oro uostų teisės aktų rinkinys: 1) Oro uostų 
pajėgumų vertinimas ir aprašas, 2) Reglamento dėl 
laiko tarpsnių paskirstymo peržiūra, 3) Direktyvos 
dėl antžeminių paslaugų peržiūra, 4) Direktyvos dėl 
aviacijos triukšmo peržiūra 

Teisėkūros / Ne 
teisėkūros  

Plataus masto komunikate bus aptarta oro uostų politikos vykdymo padėtis. Kartu bus 
paskelbti peržiūrėtų teisės aktų dėl antžeminių paslaugų, laiko tarpsnių paskirstymo ir 
triukšmo pasiūlymai, taip pat naujas pasiūlymas dėl oro uostų pajėgumų vertinimo ir aprašo. 

2011 m. antras 
ketvirtis 

Toliau įgyvendinti piliečių darbotvarkę. Laisvė, saugumas ir teisingumas 
28 Teisinė priemonė dėl Europos sutarčių teisės Teisėkūros  Šia iniciatyva atsižvelgiama į 2010 m. žaliąją knygą. Iniciatyva bus išdėstyti Komisijos 

politiniai veiksmai, kaip mažinti verslo subjektų sandorių išlaidas ir teisinį netikrumą, taip 
pat vartotojų nepasitikėjimą vidaus rinka, kurį lemia skirtinga nacionalinė sutarčių teisė. 

2011 m. ketvirtas 
ketvirtis 

29 Reglamentas dėl teismo sprendimų vykdymo 
Europos Sąjungoje veiksmingumo gerinimo. 
Tarptautinis skolų išieškojimas 

Teisėkūros  Šia iniciatyva siekiama pateikti nuoseklų požiūrį visose valstybėse narėse į tarpvalstybinį 
skolų išieškojimą, taikant banko sąskaitų areštą, ir taip supaprastinti sąlygas kreditoriams, 
kurie dalyvauja tarpvalstybiniuose ginčuose, ir užtikrinti, kad jų ginčai būtų veiksmingai 
sprendžiami užsienyje.  

2011 m. antras 
ketvirtis 

30 Direktyva dėl nusikaltimo aukų teisių ir joms 
teikiamos paramos 

Teisėkūros  Šia iniciatyva siekiama nustatyti išsamų aukų apsaugos priemonių rinkinį, kad visose ES 
valstybėse narėse nusikaltimų aukoms būtų teikiama būtina pagalba (teisinė, psichologinė ir 
kita), kad jos turėtų galimybę kreiptis į teismą ir naudotis savo teisėmis, taip pat kad gautų 
pakankamą paramą, jeigu joms kyla žalos pavojus. 

2011 m. antras 
ketvirtis 

31 Iniciatyvos dėl pažangaus sienų valdymo:  
 

Teisėkūros / Ne 
teisėkūros 

Tikslas – užtikrinti mūsų sienų saugumą, kartu garantuojant, kad Europa būtų prieinama 
dažnai keliaujantiems asmenims, naudojant modernias sienų valdymo technologijas. AIS 
teiktų informaciją, kuri padėtų nustatyti ir sulaikyti neteisėtus imigrantus (ypač per ilgai 

2011 m. antras 
ketvirtis 
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- Teisės akto dėl atvykimo ir išvykimo sistemos 
(AIS) sukūrimo pasiūlymas  
 
- Teisės akto dėl registruotųjų keleivių programos 
(RKP) parengimo pasiūlymas 
 
- Teisės akto, kuriuo iš dalies keičiamas Šengeno 
sienų kodeksas, pasiūlymas 
 
- Komunikatas dėl galimybės ES įdiegti Elektroninę 
kelionės leidimo sistemą (ESTA) 

užsibuvusius), taigi būtų atgrasoma nuo neteisėtos imigracijos. Taip pat ši sistema padėtų 
išsaugoti aukštą saugumo lygį, nes būtų galima gauti informaciją, kuri padėtų užkirsti kelią 
terorizmui ir sunkiai nusikalstamai veikai, taip pat suteiktų galimybę sulaikyti įtariamus 
teroristus ir nusikaltėlius.  
 
Tuo tarpu RKP padėtų kirsti ES išorės sienas dažnai keliaujantiems, iš anksto patikrintiems ir 
įvertintiems keliautojams iš trečiųjų šalių, taip pat užtikrinti, kad ES sienų politika būtų iš 
esmės nuosekli. Taigi AIS ir RKP padėtų toliau plėtoti integruotą sienų valdymą – asmenys, 
kurie turi teisę atvykti į ES, tai galėtų padaryti paprasčiau ir greičiau. Be to, AIS ir RKP būtų 
itin svarbios kovos su neteisėta migracija ir pavojais saugumui priemonės.  
 
Šengeno sienų kodeksą reikės iš dalies pakeisti, kad būtų atsižvelgta į technines permainas 
dėl AIS ir RKP. 
 
JAV ir Australijoje įdiegus Elektroninę kelionės leidimo sistemą (ESTA), komunikate bus 
nagrinėjama, ar ES taip pat turėtų įdiegti tokią ESTA, atsižvelgdama į integruotą sienų 
valdymą, kad papildytų šiuo metu taikomą vizų politiką. 

32 Iniciatyvos dėl teisėtos ekonomikos apsaugos:  
 

– Komunikatas dėl kovos su korupcija 
visapusiškos politikos  

– Naujos nusikaltėlių turto konfiskavimo ir 
išieškojimo teisinės sistemos pasiūlymas 

– Komunikatas dėl kovos su sukčiavimu 
strategijos 

Ne teisėkūros / 
Teisėkūros 

Apsaugoti teisėtą ekonomiką itin svarbu, kad ES galėtų įgyvendinti strategijos „Europa 
2020“ tikslus. Taigi komunikate dėl kovos su korupcija visapusiškos politikos bus 
nagrinėjama galimybė nustatyti ES kovos su korupcija vertinimo mechanizmą, taip pat bus 
pateikta bendradarbiavimo šiuo tikslu su Europos Tarybos kovos su korupcija valstybių 
grupe (GRECO) tvarka.  
 
Naujos nusikaltėlių turto konfiskavimo ir išieškojimo gerinimo ES teisinės sistemos 
pasiūlymu bus siekiama tobulinti esamas priemones, kad nusikalstamu būdu įgyjamų lėšų 
klausimas būtų sprendžiamas veiksmingiau. 
 
Pagal visapusišką kovos su sukčiavimu strategiją nustatoma geresnės ES finansinių interesų 
apsaugos įvairiuose politikos sektoriuose sistema.  

2011 m. antras 
ketvirtis 

33 Nauja visapusiška asmens duomenų apsaugos ES 
teisinė sistema (perkėlimas iš 2010 m.) 

Teisėkūros Šia iniciatyva siekiama atnaujinti esamą asmens duomenų apsaugos visose Sąjungos veiklos 
srityse sistemą, kad duomenų apsaugos principai toliau būtų taikomi veiksmingai ir kad būtų 
patobulinti šiuo metu taikomi duomenų apsaugos teisės aktai, atsižvelgiant į globalizacijos ir 
naujų technologijų keliamus uždavinius, taip pat valdžios institucijų reikalavimus.  

2011 m. antras 
ketvirtis 

34 Pasiūlymai atnaujinti civilinės saugos teisės aktus Teisėkūros  Pagrindinis tikslas – stiprinti ES gebėjimus reaguoti į nelaimes ir pasirengimą reaguoti, taip 
pat užtikrinti prevenciją (be kita ko, taikant glaudesnį bendradarbiavimą arba kitais 
sustiprintais veiksmais, kuriais siekiama garantuoti, kad būtų užtikrintos tam tikros 
pagrindinės civilinės saugos priemonės), atsižvelgiant į 2010 m. lapkričio mėn. komunikate 
dėl ES gebėjimų reaguoti į nelaimes stiprinimo išdėstytus pasiūlymus. 

2011 m. ketvirtas 
ketvirtis 
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Europa pasaulyje. Didinti mūsų įtaką pasaulinėje arenoje 
Visapusiška prekybos politika 
35 Didesnės paramos rinkose už Europos Sąjungos ribų 

veikiančioms ES mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
pasiūlymas 

Ne teisėkūros / 
Teisėkūros 

Pagrindiniai ES lygmens verslo paramos tikslai – teikti papildomą paramą MVĮ, kad jos 
galėtų vykdyti ir plėtoti veiklą svarbiausiose rinkose už ES ribų, kur tokia parama išties 
naudinga. Atsižvelgiant į esamas arba galimas rinkas, gali prireikti ES paslaugų, susijusių su 
parama patenkant į rinkas, intelektinės nuosavybės teisių apsauga, standartų nustatymo ir 
reguliavimo klausimais. Šios paslaugos bus pritaikytos, atsižvelgiant į ES MVĮ poreikius, 
nustatytus vietos lygmeniu kiekvienoje atitinkamoje rinkoje, ir į vietos lygmeniu kitų 
paslaugų teikėjų jau teikimas paslaugas, kaip antai valstybių narių arba ES verslo asociacijų, 
pvz., Europos verslo organizacijų, kurios jau veikia daugelyje trečiųjų šalių. Teikiamomis 
paslaugomis turėtų būti papildoma ir stiprinama šių esamų paslaugų teikėjų veikla ir tos 
paslaugos turėtų būti teikiamos kartu su jais. 

2011 m. ketvirtas 
ketvirtis 

36 Iniciatyva dėl trečiųjų šalių bendrovių ir prekių 
patekimo į ES viešųjų pirkimų rinką (Patekimo į 
viešųjų pirkimų rinką schema) 

Teisėkūros  Pagrindinis šio reglamento tikslas – pagerinti sąlygas, kuriomis ES įmonės gali varžytis dėl 
viešųjų sutarčių už ES ribų. Šiuo metu ES teikėjai susiduria su ribojamojo pobūdžio viešųjų 
pirkimų praktika daugelyje ES pagrindinių prekybos partnerių. Todėl šiuo pasiūlymu 
siekiama nustatyti sistemą, kuri leistų ES imtis efektyvių veiksmų bendros prekybos 
politikos srityje, susijusių su ribojamojo pobūdžio viešųjų pirkimų praktika kai kuriose ES 
prekybos partnerėse. 

2011 m. trečias 
ketvirtis  

37 Europos Parlamento / Tarybos reglamento, kuriuo 
nuo 2014 m. sausio 1 d. būtų taikoma bendroji muitų 
lengvatų sistemos schema, pasiūlymas 

Teisėkūros  Naujuoju reglamentu bus peržiūrėtas ir patobulintas dabartinis Reglamentas dėl bendrosios 
muitų lengvatų sistemos, kad jis būtų supaprastintas, numatomesnis ir kuo naudingesnis 
tvariam vystymuisi ir besivystančioms šalims, kurioms šios paramos labiausiai reikia. 

2011 m. pirmas 
ketvirtis 

ES plėtra, kaimynystė, vystymosi politika ir humanitarinė pagalba 
38 Iniciatyva atnaujinti ES vystymosi politiką Ne teisėkūros  Šia iniciatyva bus išdėstytos naujos vystymosi politikos gairės. Ji bus pagrįsta konsultacijų, 

pradėtų Žaliąja knyga dėl ES vystymosi politikos, kuria remiamas integracinis ir tvarus 
augimas, rezultatais. Iniciatyva taip pat bus pagrįsta kitais elementais, kaip antai Žaliąja 
knyga dėl paramos biudžetui. Kartu su iniciatyva bus paskelbtos iniciatyvos dėl augimo ir 
investicijų didinimo (darbo vietų kūrimas bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi), 
paramos biudžetui, taip pat tvaraus vystymosi, klimato kaitos ir energetikos, kuria 
skatinamas augimas. 

2011 m. ketvirtas 
ketvirtis 

39 Humanitarinės pagalbos atnaujinimas  Teisėkūros Pagrindinis Tarybos reglamento Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos peržiūros tikslas – 
pritaikyti teisės aktą prie naujos politinės ir institucinės aplinkos.  

2011 m. ketvirtas 
ketvirtis 

Nuo idėjų prie rezultatų. Išnaudoti visas ES politikos galimybes 
Modernus biudžetas Europos ateities labui 
40 Naujos daugiametės finansinės programos 

pasiūlymas, taip pat pasiūlymai dėl įvairių politikos 
sričių 

Teisėkūros / Ne 
teisėkūros  

Siekiama nustatyti biudžeto prioritetus ir pateikti ateinančio laikotarpio naujos daugiametės 
finansinės programos pasiūlymą, kuris apims: 
1) Komisijos komunikatą dėl kitos daugiametės finansinės programos; 
2) Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl naujos daugiametės finansinės programos; 
3) Naujo Komisijos sprendimo dėl nuosavų išteklių pasiūlymą;  
4) Naujo Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl patikimo finansų valdymo ir bendradarbiavimo 

2011 m. antras 
ketvirtis 
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biudžeto klausimais pasiūlymą. 
 

Remdamasi išsamiomis diskusijomis su kitomis institucijomis dėl ES biudžeto peržiūros ir 
konsultacijomis, Komisija imsis veiksmų visų pirma dėl bendros žemės ūkio politikos, 
bendros žuvininkystės politikos, sanglaudos politikos ir mokslinių tyrimų politikos. Komisija 
taip pat pateiks plataus užmojo pasiūlymus dėl naujos kartos finansinių programų ir 
priemonių, kad geriau suderintų ES biudžetą su politiniais prioritetais, visų pirma su 
strategija „Europa 2020“. Šie pasiūlymai bus pateikti rinkiniais 2011 m. antrą pusmetį. 
Svarbios politikos sritys, kurios bus įtrauktos į finansinę programą, bus, inter alia, žemės 
ūkis, klimato kaita, sanglauda, konkurencingumas, užimtumas, aplinka, informacinės ir ryšių 
technologijos, energetika, transeuropinis transporto tinklas ir transporto infrastruktūra, 
žuvininkystė ir jūrų reikalai, bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų klausimais, taip 
pat moksliniai tyrimai ir inovacijos. Taip pat bus sprendžiamas ES interesų pateikimo 
pasauliniu lygmeniu klausimas. Dabartinė struktūra bus racionalizuota ir supaprastinta, 
pavyzdžiui, daugiau dėmesio skiriant finansų inžinerijai ir didinant finansavimą, siekiant 
gerinti valdymą ir poveikį.  
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II priedas. Svarstomų galimų iniciatyvų orientacinis sąrašas* 
 

*Iniciatyvos suskirstytos pagal politikos sritį. Žvaigždute (*) pažymėtos iniciatyvos yra privalomos teisinės galios neturinčios iniciatyvos. 
 

2011 m. 
Nr. Pavadinimas Iniciatyvos rūšis Tikslų masto aprašas 

 
Konkurencija 
1 Valstybės pagalbos laivų statybai 

sistemos peržiūra 
Ne teisėkūros Peržiūrint bus svarstoma, ar tebereikia tik šiam sektoriui taikomų taisyklių ir, jei taip, ar reikia ir kiek reikia keisti 

galiojančias taisykles. 
2 Komisijos komunikatas dėl žalos 

nustatymo ieškinių dėl žalos, 
patirtos dėl antimonopolinių 
taisyklių pažeidimo, atlyginimo 

Ne teisėkūros 2008 m. Baltojoje knygoje dėl ieškinių dėl žalos, patirtos dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo, atlyginimo 
nacionaliniams teismams ir ieškinių šalims pateiktos teisiškai neprivalomos pragmatinės gairės dėl žalos nustatymo 
civiliniame procese. Komisija rengiasi priimti komunikatą, kuriame būtų apžvelgti konkurenciją pažeidžiančios veiklos 
sukeliamos žalos ekonominiai aspektai ir bendrai tokiai žalai nustatyti taikomi metodai. 

3 Valstybės pagalbos jūrų 
transportui gairės 

Ne teisėkūros Šia iniciatyva siekiama peržiūrėti valstybės pagalbos jūrų transportui gaires. 

4 Tam tikrų valstybės pagalbos 
priemonių gairės, kuriomis 
atsižvelgiama į Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemą 

Ne teisėkūros Reikės priimti gaires, siekiant nustatyti pagalbos, susijusios su Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema, vertinimo taisykles. 

5 Finansinių įstaigų sanavimo ir 
restruktūrizavimo gairės 

Ne teisėkūros Atsižvelgdama į finansų krizę, 2009 m. Komisija priėmė Komunikatą dėl bankų restruktūrizavimo, kuriame išsamiai 
aptartos tam tikros sąlygos, kurių bankai turi laikytis konkrečiomis aplinkybėmis, kai teikiama su krize susijusi valstybės 
pagalba finansinėms įstaigoms pagal 107 straipsnio 3 dalies b punktą. Bus parengtos naujos Finansinių įstaigų sanavimo 
ir restruktūrizavimo gairės, kuriose bus atsižvelgta į per krizę išmoktas pamokas ir iš naujo sukurta finansų sektoriaus 
tvarka pagal 107 straipsnio 3 dalies c punktą. 

Skaitmeninė darbotvarkė 
6 Direktyvos 2003/98/EB dėl 

viešojo sektoriaus informacijos 
pakartotinio naudojimo peržiūra 

Teisėkūros Direktyvos 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo peržiūra bus susijusi su: 
1) dokumento taikymo sritimi; 2) atlyginimo už viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį naudojimą apribojimais; 
3) principo, pagal kurį visa paprastai prieinama medžiaga taip pat gali būti pakartotinai panaudota nekomerciniais ir 
komerciniais tikslais, išaiškinimu. 

7 Komunikatas dėl privatumo ir 
pasitikėjimo skaitmeninėje 
Europoje. Piliečių pasitikėjimo 
naujomis paslaugomis 
užtikrinimas 

Ne teisėkūros Peržiūrint telekomunikacijų reguliavimo dokumentų rinkinį iškelti įvairūs klausimai, siekiant geriau užtikrinti 
e. komunikacijų naudotojų teises. Visų pirma Europos Parlamentas pareikalavo didesnio aiškumo dėl IP adresų teisinio 
statuso, naudotojų elgesiu pagrįstos reklamos internete, privatumo apsaugos antrosios kartos saityne (angl. „Web 2.0“), 
pavyzdžiui, socialinių tinklų tarnybose, taip pat privačių tinklų naudotojų teisių. Komunikatu turėtų būti papildyta ES 
duomenų apsaugos sistemos peržiūra.  

8 Komisijos rekomendacija dėl 
sistemos „eCall“* 

 Rekomendacija valstybėms narėms (konkrečiai – judriojo ryšio tinklų operatoriams) dėl pagalbos iškvietų, įskaitant 
būtiniausių duomenų rinkinį, perdavimo iš transporto priemonėse įrengtų sistemų į pagalbos skambučių atsiliepimo 
punktą (angl. „Public Safety Answering Point“). Gairės būtų grindžiamos bendruoju Europos pagalbos telefono numeriu 
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su vietos nustatymo funkcija (E112) ir standartais, susijusiais su pagalbos iškvietos perdavimu, įskaitant iškvietos 
diskriminatorių (angl. „eCall flag“) diegimą judriojo ryšio tinkluose. 

9 Tarybos rekomendacijos didinti 
tinklų ir informacijos saugumą 
priimant viešiesiems pirkimams 
taikytinus reikalavimus ir gaires 
pasiūlymas* 

 Tarybos rekomendacija dėl skatinimo priimti viešiesiems pirkimams taikytinus IT saugumo standartus. 

10 Veiksmų planas dėl žiniatinklio 
prieinamumo 

Komisijos veiksmai Reikia imtis suderintų veiksmų, kad visas naujas elektroninis turinys būtų prieinamas ir neįgaliesiems. Visų pirma turėtų 
būti užtikrinta, kad ES viešosios interneto svetainės ir internetinės paslaugos, kurios yra svarbios siekiant visapusiškai 
dalyvauti visuomenės gyvenime, atitiktų tarptautinius žiniatinklio prieinamumo standartus. Atsižvelgiant į galimybių 
apžvalgą, iki 2011 m. bus pateikta pasiūlymų, kaip užtikrinti, kad iki 2015 m. viešojo sektoriaus interneto svetainės (ir 
interneto svetainės, kuriose piliečiams teikiamos pagrindinės paslaugos) būtų visiškai prieinamos. 

11 Galima universaliųjų paslaugų 
nuostatų peržiūra arba 
išaiškinimas, atsižvelgiant į e. 
komunikacijas 

Teisėkūros / Ne teisėkūros Šios iniciatyvos tikslas – peržiūrėti universaliųjų paslaugų nuostatas (Direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų 
II skyrius), atsižvelgiant į technologijų, rinkos ir socialinę raidą. 

12 Komunikatas dėl radijo spektro 
kolektyvinio naudojimo 

Ne teisėkūros Atsižvelgiant į Radijo spektro politikos programą planuojamas komunikatas, kuriuo siekiama skatinti spektro kolektyvinį 
naudojimą (SKN). Komunikate bus apibūdintas šis spektro valdymo modelis ir jo reikšmė, siekiant užtikrinti įvairių 
modelių pusiausvyrą. Komunikate bus pateikta dabartinio SKN apžvalga, panašumai į kitus valdymo metodus ir 
skirtumai, modelio pranašumai ir teikiama nauda, taip pat spręstini uždaviniai.  

13 Direktyvos dėl e. parašo peržiūra, 
atsižvelgiant į veiksmų planą dėl 
e. parašų ir e. tapatybės, siekiant 
palengvinti tarpvalstybinių 
viešųjų internetinių paslaugų 
bendrojoje rinkoje teikimą;  
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 1999/93 dėl 
elektroninių parašų Bendrijos 
sistemos 

Teisėkūros 2008 m. veiksmų planu dėl e. parašų ir e. tapatybės nustatymo siekiama visoje ES išspręsti tarpvalstybinio viešųjų 
internetinių paslaugų naudojimo klausimą. 2010 m. numatyta pateikti pažangos ataskaitą. Komisija įvertins, ar reikalingos 
papildomos horizontalios ir (arba) sektorinės iniciatyvos.  

14 Tapatybės nustatymo ir e. 
tapatumo nustatymo tarpusavio 
pripažinimas 

Teisėkūros Sprendimu bus siekiama nustatyti pagrindinius nacionalinių e. tapatybės nustatymo ir e. tapatumo nustatymo mechanizmų 
tarpusavio pripažinimo principus, kai tarpvalstybiniu mastu naudojamos elektroninės tapatybės kortelės.  

15 Reglamento dėl tarptinklinio ryšio 
įgyvendinimo peržiūros rezultatų 
ataskaita 

Ne Teisėkūros / Teisėkūros Pagal iš dalies pakeistą Reglamentą dėl tarptinklinio ryšio Europos Komisija iki 2011 m. birželio 30 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai turi pateikti ataskaitą, kurioje turi apžvelgti reglamento įgyvendinimą ir įvertinti, ar pasiekti jo 
tikslai. Pagal iš dalies pakeisto Reglamento dėl tarptinklinio ryšio 11 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad ataskaitoje būtų 
pateikta didmeninių ir mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių už balso skambučius, žinučių paslaugas (SMS) ir 
duomenų perdavimą, taip pat galimybės naudotis paslaugomis, įskaitant paslaugas, kuriomis naudojamasi vietoj 
tarptinklinio ryšio, bei šių paslaugų kokybės apžvalga. 

16 Komunikatas dėl skaitmeninimo Ne teisėkūros Komunikate bus pateikta: 



 

LT 11   LT 

ir skaitmeninio išsaugojimo 1) pažangos valstybėse narėse skaitmeninimo ir skaitmeninio išsaugojimo srityse apžvalga;  
2) Europos skaitmeninės bibliotekos „Europeana“ kūrimo pažangos ataskaita;  
3) ataskaita dėl Europos skaitmeninimo svarstymų grupės išvadų;  
4) raginimas valstybėms narėms siekti pažangos srityse, kuriose ji nepakankama;  
5) Komisijos tolesnių veiksmų apibūdinimas.  

Ekonomikos ir pinigų politika 
17 Komunikatas dėl 2011 m. 

ekonominės ir pinigų sąjungos 
viešųjų finansų 

Ne teisėkūros Komunikate dėl 2011 m. ekonominės ir pinigų sąjungos viešųjų finansų bus apibendrintas metinės viešųjų finansų 
ataskaitos politinis poveikis ir problemos. Viešųjų finansų ataskaitoje bus apžvelgta mokesčių raida ES valstybėse narėse 
ir aptarti fiskalinės politikos formavimo bei fiskalinės priežiūros Europos Sąjungoje klausimai. 

18 Komunikatas dėl naujoviškų 
finansinių priemonių naujai 
daugiametei finansinei programai  

Ne teisėkūros Tikimasi, kad Komisijos narių naujoviškų finansinių priemonių pogrupis priims naujoviškų finansinių priemonių kūrimo 
ir įgyvendinimo principus, kuriais būtų remiama strategija „Europa 2020“ ir išorės veiksmai 2014–2020 m.Taip pat 
tikimasi, kad pogrupis pateiks išvadas dėl naujų bendrų priemonių su EIB ir kitų kapitalo rinkos priemonių, kaip antai 
projektų obligacijų arba finansinių priemonių, valdomų kartu su nacionalinėmis viešosiomis finansų įstaigomis ir 
tarptautinėmis finansų įstaigomis. Komunikate bus išdėstyti minėti principai ir priemonės, siekiant informuoti Europos 
Parlamentą, Tarybą ir suinteresuotąsias šalis. Komunikatu būtų remiami Komisijos pasiūlymai dėl naujos daugiametės 
finansinės programos. 

Švietimas, kultūra ir jaunimas 
19 Komisijos komunikatas dėl Naujų 

gebėjimų iniciatyvos 
Ne teisėkūros Komunikatas susijęs su iniciatyva „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms“, juo siekiama plėtoti bendrųjų gebėjimų 

metodą profesinio mokymo, suaugusiųjų mokymo ir aukštojo mokslo srityse, be kita ko, remiantis 2006 m. 
Rekomendacija dėl pagrindinių gebėjimų. Komunikatu remiamos valstybių narių pastangos atnaujinti minėtas kitas 
švietimo ir profesinio mokymo sritis, pirmiausia dėmesys telkiamas į vertinimo ir tvirtinimo klausimus, taip pat į bendro 
požiūrio į gebėjimus švietimo ir profesinio mokymo bei darbo srityse formavimą, įskaitant pasiūlymus, susijusius su 
aukšto lygio forumu dėl pagrindinių gebėjimų ir Europos gebėjimų pasu. 

20 Rekomendacija dėl neinstitucinio 
ir neformalaus mokymosi 
skatinimo ir tvirtinimo* 

 Šis pasiūlymas yra iniciatyvos „Judus jaunimas“ dalis. Juo bus sprendžiama, kaip nacionalinės kvalifikacijų sistemos 
turėtų padėti skatinti ir tvirtinti neinstitucinio ir neformalaus mokymosi rezultatus, užtikrinti profesinio mokymo ir 
aukštojo mokslo laidumą, skatinti tokią mokymosi patirtį įgyti padedančių asmenų profesionalumą ir pripažinimą, ypač 
jaunimo srityje. 

21 Kultūros ir kūrybos sektorių 
potencialo išlaisvinimas 

Ne teisėkūros Tikslas – skatinti kurti kultūros ir kūrybos sektoriams (KKS) klestėti tinkamą aplinką, taip pat prisidėti prie pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo. Iniciatyva turėtų būti palengvintos KKS (ypač MVĮ) galimybės gauti lėšų, turėtų būti 
patobulintas KKS gebėjimų poreikių stebėjimas, KKS turėtų būti geriau įtraukti į regioninės plėtros strategijas, taip pat 
turėtų būti kuriamos KKS ir švietimo institucijų, verslo ir administracijų kūrybinės partnerystės. 

Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis 
22 Tarybos sprendimo dėl užimtumo 

gairių pasiūlymas 
Teisėkūros Kaip nustatyta SESV 148 straipsnyje, Taryba Komisijos pasiūlymu kasmet nustato gaires, į kurias valstybės narės 

atsižvelgia formuodamos užimtumo politiką. Komisijos pasiūlymas priimamas kasmet sausio mėn., pradedant 2011 m. 
23 (Antrojo etapo) socialinių 

partnerių konsultacijos dėl 
darbuotojų sveikatos apsaugos 
nuo rizikos, susijusios su aplinkos 
tabako dūmų poveikiu darbo 

Ne teisėkūros Apie 7,5 mln. darbuotojų ES susiduria su aplinkos tabako dūmų poveikiu darbo vietoje. Šis poveikis gali sukelti plaučių 
vėžį, širdies ir kraujagyslių ligas, taip pat įvairias kitas sveikatos problemas. Esama įrodymų, kad dėl minėto poveikio 
darbe 2002 m. ES mirė per 7000 žmonių. Daugelis valstybių narių jau ėmėsi veiksmų šioje srityje, tačiau darbuotojai nuo 
aplinkos tabako dūmų poveikio Europos Sąjungoje nėra saugomi vienodai ir nuosekliai. Pagal SESV 154 straipsnį 
2008 m. gruodžio mėn. Komisija pradėjo pirmojo etapo konsultacijas su Europos socialiniais partneriais dėl galimo ES 
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vietoje iniciatyvos dėl aplinkos tabako dūmų poveikio darbuotojams darbo vietoje sukūrimo.  
24 Pasiūlymas iš dalies pakeisti 

kelias EB darbo teisės direktyvas, 
siekiant į jų taikymo sritį įtraukti 
jūreivius arba jūrų laivus 

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

25 (Pirmojo etapo) Europos socialinių 
partnerių konsultacijos dėl 2001 m. 
spalio 8 d. Tarybos direktyvos 
2001/86/EB, papildančios Europos 
bendrovės įstatus dėl darbuotojų 
dalyvavimo priimant sprendimus, 
peržiūros 

Ne teisėkūros Konsultacijomis bus siekiama išsiaiškinti Europos socialinių partnerių poziciją dėl galimos Direktyvos 2001/86/EB 
peržiūros, siekiant supaprastinti atstovavimo darbuotojams Europos bendrovėse tvarką, ir dėl tokios peržiūros taikymo 
srities. Konsultacijos bus vykdomos po to, kai bus paskelbta Komisijos ataskaita dėl Reglamento Nr. 2157/2001 
įgyvendinimo.  

26 (Pirmojo etapo) Europos socialinių 
partnerių konsultacijos dėl 2003 m. 
liepos 22 d. Tarybos direktyvos 
2003/72/EB, papildančios Europos 
kooperacinės bendrovės statutą dėl 
darbuotojų dalyvavimo, peržiūros 

Ne teisėkūros Konsultacijomis bus siekiama išsiaiškinti Europos socialinių partnerių poziciją dėl galimos Direktyvos 2003/72 peržiūros. 
Konsultacijos bus vykdomos po to, kai bus paskelbta Komisijos ataskaita dėl Reglamento Nr. 1435/2003 (Europos 
kooperatinės bendrovės statutas) įgyvendinimo. 

Energetika 
27 Iniciatyva dėl pažangiųjų elektros 

energijos tinklų įgyvendinimo 
paramos 

Teisėkūros Teisės aktu bus nustatyta pažangiųjų elektros energijos tinklų įgyvendinimo valstybėse narėse sistema. Didelio masto pažangiųjų 
elektros energijos tinklų įgyvendinimas itin svarbus siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, skatinti elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių, taip pat sukurti elektra varomų transporto priemonių infrastruktūrą. Teisės akte, inter alia, 
bus apibrėžti kokybės kriterijai, kuriuos turi atitikti pažangieji elektros energijos tinklai, taip pat įpareigojimas kurti nacionalinius 
planus. 

28 Komunikatas dėl energijos 
tiekimo saugumo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo  

Ne teisėkūros Komunikate pateikiama išsami ES energetikos politikos išorės aspekto analizė. Jame bus nustatyti ES bendradarbiavimo 
išorės energetikos klausimais prioritetai, siekiant įgyvendinti ES energetikos politikos tikslus, kaip nustatyta SESV 194 
straipsnyje. 

Plėtra ir kaimynystės politika 
29 2011 m. plėtros dokumentų 

rinkinys  
Ne teisėkūros Komisija raginama pateikti ataskaitą dėl šalių kandidačių ir stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančių šalių. 

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

30 Komisijos nuomonė dėl Serbijos 
paraiškos tapti ES nare  

Ne teisėkūros Bus įvertintas Serbijos pasirengimas vykdyti narystės Europos Sąjungoje Kopenhagos kriterijus ir nustatytos 
stabilizacijos bei asociacijos proceso sąlygos ir poveikis, kurį Serbijos įstojimas gali turėti atitinkamoms ES politikos 
sritims. Taip pat bus pateiktos rekomendacijos Tarybai dėl pozicijos Serbijos kandidatūros atžvilgiu.  

31 Metinis Europos kaimynystės 
politikos dokumentų rinkinys 

Ne teisėkūros Komunikate bus pateiktos Europos kaimynystės politikos strateginės peržiūros išvados, praėjus penkeriems metams nuo šios 
politikos sukūrimo. Komunikatas bus pagrįstas valstybių narių, šalių partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių plataus masto 
konsultacijomis. Prie komunikato bus pridėta 14 tarnybų darbinių dokumentų (12 šalių ataskaitų, sektorinė ataskaita ir ataskaita 
dėl Rytų partnerystės, atsižvelgiant į 2011 m. pirmąjį pusmetį įvyksiantį Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą).  

Aplinka 
32 Vandens politikos pagrindų 

direktyvoje išvardytų prioritetinių 
Teisėkūros Pagal Vandens pagrindų direktyvą Komisija kas ketverius metus turi peržiūrėti prioritetinių medžiagų sąrašą. Prioritetinės 

medžiagos yra tokios, kurios kelia ES lygmens pavojų vandens aplinkai arba per tą aplinką. Į šias medžiagas, be kita ko, 
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medžiagų sąrašo peržiūra atsižvelgiama ES kovos su Europos Sąjungos vandens telkinių chemine tarša strategijoje. 
33 Komunikatas dėl ES aplinkos 

apsaugos teisės ir politikos 
įgyvendinimo. Bendras uždavinys  

Ne teisėkūros Komunikate bus aptarti aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo trūkumai ir pasiūlyta siekti strateginės pažangos, taip pat 
išnagrinėti praktines galimybes pašalinti dabartinius ES acquis įgyvendinimo trūkumus. Be kita ko, bus aptarti tokie klausimai, 
kaip teisės aktų nuoseklumo didinimas, didesnis atitikties skatinimas, patikrų veiksmingumo didinimas, nacionalinių teisėjų 
vaidmens stiprinimas remiant ES teisės aktų įgyvendinimą.  

Sveikata ir vartotojai 
34 Sprendimo dėl užkrečiamųjų ligų 

peržiūros pasiūlymas, taip pat 
iniciatyva dėl kitų rimtų 
tarpvalstybinio pobūdžio pavojų 
sveikatai prevencijos ir kontrolės 
(Sveikatos apsauga Europos 
Sąjungoje) 

Teisėkūros Iniciatyva dėl sveikatos apsaugos siekiama peržiūrėti ir atnaujinti taikomus ES teisės aktus dėl užkrečiamųjų ligų 
(Sprendimą 2119/98 ir jo įgyvendinimo sprendimus), taip pat sustiprinti bendradarbiavimą ES lygmeniu dėl rimtų 
tarpvalstybinio pobūdžio pavojų sveikatai pasaulinės visuomeninės sveikatos požiūriu (požiūris į visas nelaimes, kuriuo 
atsižvelgiama į esamas ES lygmens struktūras ir mechanizmus). 

35 Direktyvos 2001/95/EB dėl 
bendros gaminių saugos peržiūra 

Teisėkūros Komisijos ataskaitoje (2009 m.) dėl Direktyvos dėl bendros gaminių saugos įgyvendinimo nustatyti tobulintini šios 
direktyvos aspektai. Pagrindiniai veiksniai – pasikartojančių gaminių saugos problemų šalinimo patirtis, naudingų saugos 
rodiklių nustatymo sudėtingumas ir globalizacijos keliami uždaviniai. Tam, kad vartotojams saugių gaminių vidaus rinka 
veiktų tinkamiau, būtina nustatyti paprastesnes ir aiškesnes taisykles. Verslo subjektai nusipelno išties vienodų sąlygų. Tam, 
kad padėtis būtų pagerinta, itin svarbu, kad valstybių narių institucijos geriau derintų veiklą. RAPEX sistema jau plačiai 
pripažįstama, tačiau, jeigu teisės aktų sistema būtų patobulinta, RAPEX sistema galėtų padėti dar geriau užtikrinti vienodą visų 
europiečių saugumą. 

36 Komunikatas dėl vartotojų 
politikos strategijos (2014–
2020 m.) 

Ne teisėkūros Dabartinė vartotojų politikos strategija apima 2007–2013 m. laikotarpį. Naujoji strategija (2014–2020 m.), kuri bus 
pristatyta kaip komunikatas, turėtų būti parengta gan anksti, kad pakaktų laiko susijusiai programai išplėtoti. 

37 Tabako gaminių direktyvos 
2001/37/EB peržiūra, susijusi su 
tabako gaminių gamyba, 
pateikimu ir pardavimu  

Teisėkūros Būta didelės tabako gaminių reguliavimo raidos. Todėl būtina atnaujinti direktyvą, kad ji būtų labiau pritaikyta jaunimui 
ir pažeidžiamų asmenų grupėms. 

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

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

Vidaus reikalai 
39 Komunikatas dėl trečiųjų šalių 

piliečių integracijos ES 
darbotvarkės, įskaitant veiklos 
derinimo mechanizmo sukūrimą 

Ne teisėkūros Komunikatu turėtų būti pradėtas antrasis bendrosios integracijos darbotvarkės etapas, kurio tikslas – sustiprinti dabartines 
integracijos politikos derinimo priemones ir parengti naujas priemones, įskaitant Europos integracijos modelius. Taip 
įgyvendinamas ES strategijoje „Europa 2020“ nustatytas politinis tikslas užtikrinti geresnę migrantų integraciją. 
Komunikatas bus grindžiamas nauju teisiniu pagrindu, užtikrinamu Lisabonos sutartimi (SESV 79 straipsnio 4 dalimi), 
pagal kurį gali būti nustatomos paramos priemonės, išskyrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą.  

40 Direktyva dėl keleivių duomenų 
įrašų naudojimo teisėsaugos 
tikslais (Europos KDĮ) 

Teisėkūros ES KDĮ pamatinio sprendimo pasiūlymo pateikimas kita forma įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Pasiūlymu nustatyta, kad 
oro vežėjai turės suteikti valstybių narių teisėsaugos institucijoms galimybę susipažinti su jų KDĮ.  
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41 Komunikatas dėl didesnio ES 
valstybių narių solidarumo 

Ne teisėkūros Komunikatu bus siekiama sukurti nuoseklią ir visapusišką atsakomybės už prieglobsčio prašytojus ir tarptautinės 
apsaugos gavėjus dalijimosi Europos Sąjungoje sistemą. 

42 Europos terorizmo finansavimo 
sekimo programa (Europos TFSP) 

Teisėkūros ES ir JAV susitarimu dėl Terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) numatyta ilguoju laikotarpiu ES viduje 
sukurti ES sistemą, kuri atitiktų TFSP, kad ateityje būtų galima tikslingiau perduoti duomenis ir ES viduje juos atrinkti. 
Pagal Tarybos sprendimo sudaryti ES ir JAV susitarimą 2 straipsnį Komisija raginama ne vėliau kaip iki 2011 m. 
rugpjūčio 1 d. pateikti teisinį ir techninį duomenų atrinkimo ES teritorijoje pagrindą.  

43 Teisės akto dėl Europos sienų 
stebėjimo sistemos (EUROSUR) 
sukūrimo pasiūlymas 

Teisėkūros EUROSUR tikslas – sustiprinti Šengeno išorės sienos kontrolę, ypač pietinių jūros ir rytinių sausumos sienų kontrolę. Pagal 
EUROSUR bus sukurtas mechanizmas, kuriuo naudodamosi valstybių narių sienų priežiūros institucijos (sienos apsaugos 
tarnybų pareigūnai, pakrančių apsaugos tarnybų pareigūnai, policija, muitinės ir laivynai) galės dalytis operatyvine informacija ir 
bendradarbiauti tarpusavyje ir su FRONTEX. Taip siekiama sumažinti mirčių jūroje ir į ES nepastebimai atvykstančių neteisėtų 
imigrantų skaičių, užkirsti kelią tarpvalstybiniam nusikalstamumui, kaip antai terorizmui, prekybai žmonėmis, neteisėtai 
prekybai ginklais ir narkotikais ir pan., ir kartu padidinti vidaus saugumą. Taigi siekiant sukurti techninę ir operacinę EUROSUR 
sistemą, teisės akto pasiūlyme daugiausia dėmesio bus skiriama nacionalinių koordinavimo centrų uždaviniams ir funkcijoms, 
decentralizuoto ryšių tinklo sukūrimui, taip pat bus nustatytos bendros nacionalinių koordinavimo centrų keitimosi informacija 
tarpusavyje ir su FRONTEX taisyklės. 

44 Komunikatas dėl visuotinio 
požiūrio į migraciją vertinimo ir 
būsimos raidos 

Ne teisėkūros Kaip numatyta Stokholmo programoje, taip pat atsižvelgiant į iki šiol nuveiktų darbų vertinimą, šiuo komunikatu bus 
prisidedama prie visuotinio požiūrio į migraciją tolesnio plėtojimo ir konsolidavimo. Komunikatas bus parengtas plačiai 
dalyvaujant visoms susijusioms suinteresuotosioms šalims, juo bus skatinamas didesnis veiklos derinimas, nuoseklumas ir 
sąveika įvairiose srityse, taip pat strategiškesnis ir labiau įrodymais pagrįstas visuotinio požiūrio priemonių naudojimas. 
Kartu su komunikatu bus paskelbti trys tarnybų darbiniai dokumentai, kuriuose bus apžvelgtas klimato kaitos poveikis 
migracijai, migracijos ir plėtros bei darbo vietų trūkumo ryšys.  

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

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

46 Reglamentas, kuriuo nustatoma 
asmenų, kurie, kaip įtariama, 
vykdė teroristinę veiklą ES 
viduje, lėšų įšaldymo tvarka 

Teisėkūros Esama šiuo metu taikomų, iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo nustatytų turo įšaldymo priemonių, nukreiptų prieš tam 
tikrus asmenis ir grupuotes terorizmo prevencijos ir kovos su juo tikslais, trūkumų – dėl teisinio pagrindo trūkumo 
negalima sudaryti asmenų, kurie, kaip įtariama, vykdė teroristinę veiklą ES viduje, sąrašo. Siekiant pašalinti šį trūkumą 
Lisabonos sutartyje nustatytas naujas teisinis pagrindas (SESV 75 straipsnis), kuriuo remiantis reikia nustatyti papildomą 
vietos teroristų įtraukimo į sąrašą tvarką.  

Pramonė ir verslumas 
47 Komunikatas dėl ES statybų 

sektoriaus tvaraus 
konkurencingumo strategijos 

Ne teisėkūros Komunikatu bus apibrėžta Europos statybų sektoriaus konkurencingumo didinimo strategija, kuria bus sprendžiami dabartiniai ir 
būsimi socialiniai uždaviniai iki 2020 m. Komunikate bus nustatyti prioritetiniai veiksmai, kurių turėtų imtis pagrindiniai 
sektoriaus subjektai (ES lygmens ir valstybių narių institucijos bei pramonės atstovai), kad nustatyti tikslai galėtų būti pastebimai 
įgyvendinami. Be kita ko, numatyta nustatyti tinkamą veiklos derinimo tvarką, kad būtų užtikrintas kuo didesnis poveikis. 
Tikslais ir veiksmais bus visapusiškai atsižvelgiama į skirtingas aplinkybes valstybėse narėse, įvairias statybos sektorių sritis, 
skirtingus subjektų vaidmenis ir dydį, taip pat ciklinių ekonominių pokyčių poveikį. 

48 Tarybos direktyvos 89/105/EEB 
dėl priemonių, reglamentuojančių 
žmonėms skirtų vaistų kainų 
nustatymą, skaidrumo ir šių vaistų 
įtraukimo į nacionalinių sveikatos 

Teisėkūros Pagrindinis politinis tikslas – pagerinti vaistų vidaus rinkos veikimą. Taigi atliekant peržiūrą siekiama apsvarstyti 
galimybę atnaujinti 1989 m. direktyvą, atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo praktiką, vaistų sektoriaus apklausos 
rezultatus ir rinkos stebėjimą, taip pat į rinkos raidą bei nacionalines kainų nustatymo ir lėšų grąžinimo taisykles.  
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draudimo sistemų taikymo sritį 
peržiūra 

49 Anksčiau kitoje valstybėje narėje 
registruotų transporto priemonių 
registracija 

Teisėkūros Pagrindinis politinis tikslas – pagerinti vidaus rinkos veikimą, pašalinant laisvo prekių, paslaugų ir darbuotojų judėjimo 
kliūtis, kurias lemia skirtingi administraciniai formalumai ir reikalavimai, susiję su anksčiau kitoje valstybėje narėje 
registruotų transporto priemonių registracija. 

50 Reglamento dėl leistino variklinių 
transporto priemonių garso lygio 
ir dujų išmetimo sistemų 
pasiūlymas 

Teisėkūros Pagrindinis iniciatyvos tikslas – sumažinti neigiamą variklinių transporto priemonių eismo keliamo garso poveikį 
Europos piliečiams. Konkretus tikslas – pakeisti ir pagerinti variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistemos 
reikalavimus, susijusius su keliamu garsu. Iniciatyva susijusi su visų tipų keleiviniais automobiliais, krovininiais 
automobiliais, sunkvežimiais ir autobusais, kurie bus tvirtinami, kai įsigalios ši teisėkūros priemonė. 

51 Reglamentas, kuriuo nustatoma 
ES pasaulinėms navigacijos 
palydovų sistemoms taikoma 
atsakomybės trečiajai šaliai tvarka 

Teisėkūros Bendras tikslas – padėti aiškiau nustatyti ES pasaulinėms navigacijos palydovų sistemoms (PNPS) taikomą atsakomybės 
trečiajai šaliai tvarką, kaip vieną finansinių būsimo ES PNPS naudojimo aspektų. Konkretus tikslas – nustatyti vienodą 
atsakomybės tvarką, kuria būtų išlaikyta visų suinteresuotųjų šalių interesų pusiausvyra:  
- naudotojų ir trečiųjų šalių, kaip galimų ieškovų, 
- visų PNPS grandies dalyvių, kaip galimų atsakovų. 
Veiklos tikslas – apibrėžti taisykles, kurios suderinamos su ES PNPS įgyvendinimo ypatybėmis. 

52 Direktyvos, kuria iš dalies 
keičiama Pagrindų direktyva 
2007/46/EB, nustatanti motorinių 
transporto priemonių patvirtinimo 
pagrindus (naujos teisės aktų dėl 
prekybos gaminiais sistemos 
rinkos priežiūros nuostatų 
įtraukimas) 

Teisėkūros Bendras politinis tikslas – apsaugoti ir sustiprinti variklinių transporto priemonių vidaus rinką, užtikrinant, kad veiktų visi 
būtini mechanizmai, kad būtų galima veiksmingai ir vienodai įgyvendinti ir vykdyti variklinių transporto priemonių 
gaminių sistemos teisės aktus.  
Siekiama, kad visos ES rinkai pateikiamos variklinės transporto priemonės ir sistemos, sudėtinės dalys ir atskiros 
techninės dalys, skirtos tokioms transporto priemonėms, atitiktų taikomus reikalavimus, kad būtų užtikrintas aukštas 
saugumo ir aplinkos apsaugos lygis ir vienodos sąlygos susijusiems ūkinės veiklos vykdytojams. 

Vidaus rinka ir paslaugos 
53 ES viešųjų pirkimų teisės aktų 

sistemos atnaujinimas 
Teisėkūros Šia iniciatyva bus siekiama atnaujinti ir supaprastinti esamą ES viešųjų pirkimų sistemą (direktyvas 2004/17/EB ir 

2004/18/EB). Peržiūra bus išsaugotas skaidrumas ir nepažeisti nediskriminavimo principai, taip pat bus siekiama 
užtikrinti, kad ES viešųjų pirkimų sistema būtų racionalizuota, atsižvelgiant į pažangaus reglamentavimo principus, kad ja 
būtų užtikrinami geriausi viešųjų pirkimų rezultatai ir mažiausios įmanomos sandorių išlaidos ir administracinė našta. 
Inter alia, bus sprendžiami tokie klausimai kaip viešųjų pirkimų tvarkos supaprastinimas, e. viešųjų pirkimų nuostatų 
atnaujinimas, viešojo sektoriaus subjektų bendradarbiavimas, taip pat galimas viešųjų pirkimų naudojimas siekiant kitų 
politinių tikslų. 

54 Direktyva dėl draudimo garantijų 
schemų  

Teisėkūros Teisės akto (direktyvos) dėl draudimo garantijų schemų pasiūlymas, siekiant, kad draudimo garantijų schemos egzistuotų 
visose valstybėse narėse ir kad jos atitiktų pagrindinius projekto rengimo ypatumus. 

55 Reglamentas dėl Europos fondo Teisėkūros Siekiama spręsti tarpvalstybines problemas, su kuriomis susiduria fondai (galbūt ir kiti teisiniai filantropiniai modeliai) ir 
jų lėšų teikėjai, visų pirma dėl per didelės administracinės naštos ir teisinių apribojimų. 

56 Iniciatyva dėl koncesijų Teisėkūros Tikslas – koncesijų sutarčių sudarymo taisyklėms suteikti teisinio aiškumo ir tikrumo. 
57 Direktyva, kuria užtikrinamas 

ikisutartinės informacijos 
atskleidimo ir pardavimo taisyklių, 

Teisėkūros Siekiama aukšto vartotojų apsaugos lygio, užtikrinant tinkamus ir palyginamus informacijos apie produktus atskleidimo ir 
pardavimo reikalavimus panašiems produktams.  
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taikomų mažmeninių investicinių 
produktų paketams, nuoseklumas ir 
veiksmingumas 

58 Žalioji knyga dėl Profesinių 
kvalifikacijų direktyvos. Pažanga 
siekiant galimos reformos 

Ne teisėkūros Pateikti vertinimo ataskaitą, pagrįstą dabartinio Profesinių kvalifikacijų direktyvos taikymo ex-post vertinimu, ir žaliąją 
knygą, kurioje būtų atsižvelgiama į poreikį vykdyti tolesnę Profesinių kvalifikacijų direktyvos reformą.  

59 Komunikatas ir ataskaita dėl 
Paslaugų direktyvos ir jos 
abipusio vertinimo proceso 
įgyvendinimo rezultatų 

Ne teisėkūros Komunikate (ataskaitoje) bus apibūdintas abipusio vertinimo procesas ir vidaus rinkos būklė po Paslaugų direktyvos 
įgyvendinimo, taip pat bus nustatyti tolesni veiksmai (įskaitant galimybę tam tikrose srityse imtis papildomų teisėkūros 
arba ne teisėkūros veiksmų). 

60 Žalioji knyga dėl pagrindų 
iniciatyvos dėl įmonių valdymo  

Ne teisėkūros Apsvarstyti įvairius įmonių valdymo klausimus, tokius kaip veiksmingas valdybų veikimas, smulkiųjų akcininkų apsauga, 
akcininkų (investuotojų) dalyvavimas, ir bendrus klausimus, susijusius su sistema, pagal kurią reikia laikytis sprendimų 
arba paaiškinti, kodėl jiems nepritariama (angl. „comply or explain“), ir stebėjimu visose valstybėse narėse.  

61 Socialinio verslo iniciatyva Ne teisėkūros / Teisėkūros  Skatinti socialinį verslą ir jo plėtrą bendrojoje rinkoje. 
62 ES sankcijų taikymo režimų 

finansų sektoriuje suderinimo 
sistema 

Teisėkūros Nuosekliai stiprinti nacionalinius sankcijų taikymo režimus ir tobulinti sankcijų taikymą. 

63 Direktyva dėl vertybinių popierių 
teisės, 
Reglamentas dėl centrinių 
vertybinių popierių depozitoriumų 

Teisėkūros Pagrindinis politinis tikslas – supaprastinti vertybinių popierių laikymą ir sandorius suderinant valstybių narių teisę. Tai susiję su 
materialinės teisės ir kolizinių teisės normų aspektais. 
Antrasis politinis tikslas yra pašalinti taisykles, dėl kurių sudėtinga deponuoti išleistus vertybinius popierius depozitoriume, 
esančiame kitoje valstybėje narėje. 

64 Direktyvos dėl kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektų 
(KIPVPS) taisyklių, susijusių su 
KIPVPS depozitoriumais ir 
atlyginimo nustatymo politika, 
pakeitimas 

Teisėkūros Padidinti investuotojų apsaugą ir užtikrinti vienodas sąlygas KIPVPS investuotojams visoje Europoje, nustatant tikslias 
taisykles, pagal kurias depozitoriumai turėtų saugoti vertybinius popierius. 

65 Direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, peržiūra 

Teisėkūros Išsaugoti vienodas sąlygas projektu „Mokumas II“ ir skatinti tarpvalstybinę šios srities veiklą, taip palengvinti 
demografinio senėjimo ir valstybės skolos problemų sprendimą.  

66 Su Žaliąja knyga dėl bendrojo 
finansų įstaigų valdymo susiję 
tolesni veiksmai 

Teisėkūros Padidinti finansinių įstaigų valdymo mechanizmų kokybę, kad nesikartotų bankų ir kitų finansų įstaigų valdymo 
problemos, kurios prisidėjo prie 2008 m. finansų krizės. 

Teisingumas, pagrindinės teisės ir pilietybė  
67 Reglamento dėl teisės normų, 

susijusių su sutuoktinių turtinių 
teisių klausimais, kolizijos, 
įskaitant jurisdikcijos ir abipusio 
pripažinimo klausimą, pasiūlymas 
ir Reglamento dėl turtinių 

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



 

LT 17   LT 

klausimų poroms nutraukus kitų 
rūšių sąjungas pasiūlymas 

68 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų ES sistema  

Ne teisėkūros Komunikate bus atsižvelgta į romų reikalų darbo grupės pirmojo etapo veiklą, visų pirma bus įvertinta, kaip valstybės 
narės naudoja ES lėšas, ar šis naudojimas veiksmingas skatinant romų integraciją. Komunikate bus nustatyti naudojimo 
skirtumai ir pasiūlyti tam tikri veiksmai.  

69 Direktyvos dėl galimybės 
naudotis teisininko paslaugomis 
baudžiamuosiuose procesuose 
pasiūlymas 

Teisėkūros Šia iniciatyva siekiama užtikrinti, kad įtariamieji ir kaltinamieji baudžiamuosiuose procesuose visoje ES galėtų darniai ir 
tinkamai naudotis teisininko paslaugomis. Šis pasiūlymas yra veiksmų plano, kuriuo siekiama geriau užtikrinti įtariamųjų 
ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesines teises, dalis.  

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

Teisėkūros Bet kuris ES pilietis, esantis trečiojoje šalyje, kurioje jo valstybei narei neatstovaujama, turi teisę gauti konsulinę paramą 
iš bet kurios kitos valstybės narės ambasadų arba konsulinių įstaigų tokiomis pat sąlygomis kaip ir tų valstybių piliečiai. 
Šiuo pasiūlymu siekiama padėti valstybėms narėms vykdyti šią užduotį, pasiūlomos konkrečios priemonės, kaip 
užtikrinti, kad visi ES piliečiai būtų informuoti apie savo teises ir kad būtų aiškus apsaugos mastas. 

71 Teisės akto dėl konsulinės 
apsaugos finansinio 
kompensavimo kilus krizėms 
pagerinimo pasiūlymas 

Teisėkūros Šiuo pasiūlymu siekiama sukurti valstybių narių tarpusavio kompensavimo sistemą kilus krizėms, kaip numatyta 
Komisijos 2007–2009 m. veiksmų plane dėl veiksmingos konsulinės apsaugos trečiosiose šalyse. 

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

Teisėkūros Šio pasiūlymo tikslas – atnaujinti šiuo metu taikomas kelionių paketus perkančių (visų pirma internetu) vartotojų 
apsaugos taisykles ir palengvinti kelionių paketų įsigijimą iš kitų valstybių narių.  

73 Komunikatas dėl Direktyvos dėl 
klaidinančios ir lyginamosios 
reklamos 

Ne teisėkūros Komunikate bus nustatyti ir išnagrinėti direktyvos aspektai, kurie galėtų būti peržiūrėti. 

74 Komunikatas dėl Europos 
teisininkų mokymo  

Ne teisėkūros Atsižvelgiant į Stokholmo programą, komunikate bus išdėstytos idėjos, kaip padidinti ES acquis srities žinių įgijusių 
praktikuojančių teisininkų skaičių ES valstybėse narėse, paremti Europos teisininkų mokymo rengimą ir organizavimą 
vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis ir pagerinti jo kokybę, taip pat paremti „Erasmus“ pobūdžio mainų kūrimą ir 
organizavimą. 

75 Reglamentas dėl tarpvalstybinių 
kelių eismo įvykių senaties 
terminų 

Teisėkūros Šia iniciatyva siekiama užtikrinti, kad tarpvalstybinių kelių eismo įvykių aukos neprarastų teisės į kompensaciją dėl 
skirtingų apribojimų ir senaties terminų valstybėse narėse. 

76 Pamatinio sprendimo dėl 
finansinių bausmių peržiūra 

Teisėkūros Šia iniciatyva siekiama užtikrinti nuoseklų kitoje valstybėje narėje skiriamų finansinių bausmių tarpusavio pripažinimą ir 
vykdymą, įskaitant už kelių eismo pažeidimus.  

77 Teisės akto dėl giminių, 
darbdavių ir konsulinių įstaigų 
informavimo baudžiamuosiuose 
procesuose pasiūlymas 

Teisėkūros Šia iniciatyva siekiama užtikrinti, kad pagrindinės bendros taisyklės, susijusios su teise, kad bent vienas asmuo būtų 
informuotas apie įtariamųjų ir kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose laisvės apribojimą, būtų taikomos nuosekliai ir 
tinkamai visoje ES. Šis pasiūlymas yra veiksmų plano, kuriuo siekiama geriau užtikrinti įtariamųjų ar kaltinamųjų 
baudžiamuosiuose procesuose procesines teises, dalis. 

78 (Pirmojo ir antrojo etapo) Ne teisėkūros Atsižvelgdama į 2010 m. Moterų chartiją ir 2008 m. derinimo teisės aktų rinkinį, Komisija konsultuosis su Europos 
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Europos socialinių partnerių 
konsultacijos dėl darbo, šeiminio 
ir asmeninio gyvenimo derinimo 
(2011 m.) 

socialiniais partneriais dėl tolesnių teisėkūros priemonių, kuriomis būtų geriau užtikrinama darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra, įskaitant tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas. Šių priemonių tikslas dvejopas: didinti moterų užimtumą, nes 
moterims tenka didžiausia atsakomybė už vaikų ir kitų priklausomų asmenų išlaikymą, taip pat spręsti demografinius 
uždavinius. Atsižvelgdama į konsultacijų rezultatus, Komisija 2012 m. gali priimti teisės akto dėl derinimo, įskaitant 
tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas, pasiūlymą.  

Jūrų reikalai ir žuvininkystė 
79 Europos Parlamento ir Tarybos 

teisėkūros veiksmų, kuriais būtų 
nustatyta jūrų erdvės planavimo 
sistema, pasiūlymas 

Teisėkūros Užtikrinti, kad valstybės narės nustatytų stabilią, patikimą, į ateitį nukreiptą integruoto planavimo sistemą, kad būtų 
racionalizuotas jūrų erdvės naudojimas – tai būtų naudinga ekonominiam vystymuisi ir jūrų aplinkai. Taip pat siekiama, 
kad valstybės narės taikytų bendrą metodą, kad būtų palengvintas tarpvalstybinis jūrų erdvės planavimas. 

ES finansinių interesų apsauga 
80 Komunikatas dėl Europos 

Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos, įskaitant baudžiamosios 
teisės taikymą 

Ne teisėkūros Tikslas – nustatyti, kaip Komisija galėtų naudotis naujais Lisabonos sutartimi suteiktais įgaliojimais, kad apsaugotų 
Sąjungos finansinius interesus, užtikrindama į ateitį nukreiptą ir nuoseklų Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 
metodą, kuris apimtų ir baudžiamosios teisės naudojimą.  

81 Tolesni veiksmai, susiję su 
svarstymui skirtu dokumentu dėl 
Europos kovos su sukčiavimu 
tarnybos (OLAF) reformos. 
Pakeisti pasiūlymai iš dalies 
pakeisti OLAF reglamentus 
Nr. 1073/1999 ir Nr. 1074/1999  

Teisėkūros Komisija priims iš dalies pakeistą pasiūlymą pakeisti Reglamentą Nr. 1073/1999. Iš dalies pakeisto pasiūlymo tikslas – 
padidinti OLAF tyrimų veiksmingumą ir biuro atskaitomybę. 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
82 Europos strategija ir veiksmų 

planas, kuriais siekiama iki 
2020 m. užtikrinti tvarią 
bioekonomiką 

Ne teisėkūros Komunikate bus pateikta vizija ir veiksmų planas, kaip iki 2020 m. užtikrinti tvarią ir inovacinę Europos bioekonomiką. 
Numatyta:  
- įgyvendinti Europos inovacijų partnerystę ir baigti kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę bioekonomikos sektoriuose;  
- pagerinti pagrindines sąlygas inovacijoms, taip pat skatinti žinių perdavimą ir viešuosius pirkimus bei standartų 
plėtojimą;  
- skatinti valstybių narių nacionalinių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei inovacijų sistemų reformas, kad būtų 
galimybė kuri bioekonomiką nacionaliniu lygmeniu.  
 

83 Komunikatas dėl partnerystės 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje 
 

Ne teisėkūros Komisija pateiks komunikatą, kuriame apibūdins, kaip įvairi partnerystė inovacijų ir mokslinių tyrimų srityje (pvz., 
viešojo ir privačiojo sektorių bei viešojo sektoriaus subjektų partnerystė) gali padėti įgyvendinti ES 2020 m. strategiją ir 
kurti inovacijų Sąjungą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas inovacijų partnerysčių sąvokai. 
 

84 Komunikatas dėl mokslinės 
informacijos 

Ne teisėkūros Tolesni veiksmai, susiję su 2007 m. Komunikatu dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje, kuris buvo priimtas kaip 
skaitmeninių bibliotekų iniciatyvos dalis. Komunikate bus remiamasi galimybių susipažinti su moksline informacija srities raida 
ir bus apibūdinti tolesni Komisijos veiksmai. Be kita ko, bus apibrėžta pozicija dėl galimybės išplėsti atviros prieigos 
įgaliojimus, kad jie apimtų ne tik dabartines bandomąsias sritis, bet ir visą 8-ąją bendrąją programą. 

Mokesčiai ir muitų sąjunga 
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85 Finansų sektoriaus 
apmokestinimas 

Teisėkūros / Ne teisėkūros Ši iniciatyva teikiama po spalio 7 d. priimto komunikato, kuriame nustatytas dviejų krypčių požiūris į finansų sektoriaus 
apmokestinimą, siekiant spręsti pasaulinius ir europinius uždavinius. Komisija pritaria minčiai pasauliniu mastu nustatyti 
pasaulinį finansinių sandorių mokestį, kuris, manoma, labiausiai padėtų spręsti minėtą klausimą ES. Komisija toliau nagrinės 
šias galimybes, kad 2011 m. vasarą pateiktų politines iniciatyvas dėl finansų sektoriaus apmokestinimo. Prieš pateikiant 
pasiūlymus, bus svarbu įvertinti naujų taisyklių, galimų mokesčių nustatymo bankams ir apmokestinimo bendrą poveikį finansų 
įstaigoms. 

86 Iniciatyva dėl tarpvalstybinio 
paveldėjimo apmokestinimo 

Ne teisėkūros Paskatinti ES valstybes nares koordinuoti paveldėjimo apmokestinimą siekiant užkirsti kelią dvigubam apmokestinimui ir 
dvigubam neapmokestinimui tarpvalstybinėse situacijose ir pasiūlyti rekomendaciją valstybėms narėms šioje srityje. 

Prekyba 
87 Komunikatas dėl prekybos ir 

vystymosi 
Ne teisėkūros Šiuo komunikatu imamasi tolesnių veiksmų, susijusių su strategija „Europa 2020“ ir Komisijos komunikatu dėl būsimos 

prekybos politikos. Be to, komunikatu minėti du dokumentai papildomi – tiksliau nustatomas stiprus būsimos ES 
prekybos politikos vystymosi aspektas, taip pat atsižvelgiama į konkrečius vystymosi poreikius ir į besivystančių ir 
mažiausiai išsivysčiusių prekybos partnerių padėtį, kad būtų paremta jų integracija į pasaulio ekonomiką.  

Transportas 
88 Pasiūlymas dėl kūno skenerių Teisėkūros Iniciatyva būtų atsižvelgta į 2010 m. birželio mėn. ataskaitą dėl kūno skenerių ir poveikio vertinimo rezultatus. Ja būtų 

nustatyta kūno skenerių naudojimo ES oro uostuose reglamentavimo sistema. 
89 Socialinės jūrų darbotvarkės 

teisės aktų rinkinys 
Teisėkūros / Ne teisėkūros Teisės aktuose bus aptarti įvairūs su žmogiškaisiais ištekliais susiję jūrų transporto aspektai, visų pirma jūrininkų 

rengimas ir sertifikavimas (Komunikatas dėl jūrų transporto socialinės darbotvarkės, Direktyvos dėl Tarptautinės darbo 
organizacijos konvencijos taikymo kontrolės pasiūlymas ir Direktyvos 2008/106/EB dėl jūrininkų rengimo peržiūra). 

90 Komunikatas dėl tarptautinės 
transporto politikos, susijusios su 
kaimyninėmis šalimis 

Ne teisėkūros Tai bendrai su ELARG, AIDCO generaliniais direktoratais ir RELEX generaliniu direktoratu/Europos išorės veiksmų 
tarnyba rengiamas komunikatas, kuriame bus aptarta transporto politika kaimyninių ir plėtros šalių atžvilgiu. Šis planas 
apima visą įvairią transporto politiką, susijusią su Rytų partneryste ir plėtra, įskaitant geresnę sąsają su transeuropinio 
transporto tinklo projektų politika.  

91 Strateginis transporto 
technologijų planas 

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

92 E. judumo teisės aktų rinkinys Teisėkūros / Ne teisėkūros Šiame teisėkūros priemonių rinkinyje bus numatyta diegti naujas technologijas visų rūšių transporto priemonėse, siekiant 
užtikrinti efektyvią ir tvarią transporto sistemą. Priemonėse bus nagrinėjami integruoto geležinkelių transporto bilietų 
išdavimo, skaitmeninio tachografo, elektroninių mokesčių, integruotų jūrų duomenų ir kiti klausimai. 
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2012–2014 m. 
Nr. Pavadinimas Iniciatyvos rūšis Tikslų masto aprašas Priėmimo metai 
Klimato politika 
1 Priemonės, kuriomis siekiama, 

kad ES įsipareigojimas dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apimtų ir jūrų transporto 
išmetamus teršalus, jeigu nebus 
sutarta dėl tarptautinių taisyklių 

Teisėkūros Pagal ES klimato ir energetikos teisės aktus turėtų būti imtasi priemonių, kad ES 
įsipareigojimas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apimtų ir jūrų transporto išmetamus 
teršalus, jeigu iki 2011 m. tikslai mažinti šių teršalų kiekį nebus numatyti tarptautiniame 
susitarime. 

2012 

Sanglaudos politika 
2 Antroji strateginė ataskaita dėl 

sanglaudos politikos programų 
įgyvendinimo 2007–2013 m. 

Ne teisėkūros  Pagal Reglamento Nr. 1083/2006 30 straipsnį reikalaujama, kad Komisija ne vėliau kaip 
iki 2013 m. balandžio 1 d. pateiktų strateginę ataskaitą. 

2013 

Konkurencija 
3 Sanavimo ir restruktūrizavimo 

valstybės pagalbos gairių 
peržiūra 
 

Ne teisėkūros Dabartinės sanavimo ir restruktūrizavimo gairės galios iki 2012 m. spalio mėn. Nors dėl 
finansų krizės dabartinių sanavimo ir restruktūrizavimo gairių taikymas pratęstas, jas 
peržiūrėti rengiamasi jau nuo 2007 m., tuo metu dar tikintis jas peržiūrėti iki 2009 m. 

2012 

4 Nacionalinės regioninės 
pagalbos gairių peržiūra  
 

Ne teisėkūros - Dabartinės gairės galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
- Galima regionų ribų nustatymo, leidžiamo pagalbos intensyvumo ir stambių 
investicinių projektų taisyklių peržiūra. 

2012 

5 Valstybės pagalbos 
plačiajuosčio ryšio tinklams 
gairių peržiūra 

Ne teisėkūros Dabartinės gairės turi būti peržiūrėtos ne vėliau kaip iki 2012 m. rugsėjo 30 d. 2012 

Vystymasis 
6 Tarybos sprendimo, kuriuo iš 

dalies keičiamas 2001 m. 
lapkričio 27 d. Tarybos 
sprendimas 2001/822/EB dėl 
užjūrio šalių bei teritorijų ir 
Europos bendrijos asociacijos 
(Užjūrio asociacijos 
sprendimas), pasiūlymas 

Teisėkūros 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir 
Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) baigia galioti 2013 m. 
gruodžio 31 d., jį reikės pakeisti nauju sprendimu. 

2012 

Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis 
7 Komunikatas „Darbo rinkos 

rodikliai ir įgūdžių valdymas. 
Ne teisėkūros ES įgūdžių patikrinimas susijęs su pavyzdine iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo vietų 

kūrimo darbotvarkė“. Šiuo patikrinimu bus siekiama įvertinti dabartinę ir būsimą įgūdžių 
2012 
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Siekiant ES įgūdžių 
patikrinimo“ 

pasiūlą, taip pat darbo rinkos poreikius ir jų įtaką švietimo ir mokymo sistemoms. ES 
įgūdžių patikrinimas turėtų būti atliekamas kas dvejus metus. 

8 Teisinės priemonės dėl ES 
darbuotojų migrantų teisių 
užtikrinimo pasiūlymas, susijęs 
su darbuotojų laisvo judėjimo 
principu 

Teisėkūros Šalinti esamas kliūtis ES darbuotojų judumui, stiprinant pagal ES teisę suteiktų teisių 
užtikrinimą. 

2012 

9 Komisijos komunikatas dėl 
naujos ES darbuotojų saugos ir 
sveikatos strategijos (2012 m.) 

Ne teisėkūros Komunikate bus apibrėžta nauja 2013–2020 m. darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė 
sistema. 

2012 

10 Reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas Nr. 
1612/68 (EURES), pasiūlymas 

Teisėkūros Šiuo pasiūlymu remiamas pavyzdinės iniciatyvos „Judus jaunimas“ įgyvendinimas. 
Kalbant konkrečiau, juo siekiama reformuoti EURES tinklą, pagerinti jo vykdomą 
informavimo ir konsultavimo veiklą ir praplėsti jį, kad jis aprėptų ir ES masto jaunų 
darbuotojų judumo schemą.  

2012 

11 Teisės akto, kurio iš dalies 
keičiama Direktyva 2004/37 dėl 
darbuotojų apsaugos nuo 
rizikos, susijusios su 
kancerogenų arba mutagenų 
poveikiu darbe, pasiūlymas 
(2013 m.) 

Teisėkūros Tikslas – peržiūrėti dabartinę teisinę sistemą, kad iki priimtino lygio būtų sumažinta 
vėžio rizika, pagerinti rizikos valdymą ir įvertinti direktyvos taikymo srities mastą, kad 
būtų atsižvelgiama į naujus rizikos veiksnius ir medžiagas, kurios yra toksiškos 
reprodukcijai. 

2013 

Energetika 
12 Reglamentas dėl pranešimo apie 

branduolinių prekių perdavimą 
Bendrijoje 

Teisėkūros Nustatyti ataskaitų teikimo mechanizmą, susijusį su branduolinių prekių perdavimu 
Bendrijoje, atsižvelgiant į reikalavimą teikti ataskaitas pagal valstybių narių ir 
Tarptautinės atominės energijos agentūros branduolinės energijos saugumo garantijų 
susitarimų papildomus protokolus. Kai buvo priimtas nauja redakcija išdėstytas Dvejopo 
naudojimo prekių reglamentas (Reglamentas (EB) Nr. 428/2009), valstybės narės sutarė 
persvarstyti branduolinių prekių, kurioms taikoma eksporto Bendrijos viduje kontrolė, 
sąrašą. 

2012 

Aplinka 
13 Teisės aktų dėl tarptautinio 

galimybės naudotis genetiniais 
ištekliais ir pasidalijimo nauda 
režimo rinkinys, įskaitant 
Tarybos sprendimų pasirašyti ir 
ratifikuoti tarptautinį susitarimą 
ir atitinkamas įgyvendinimo 
iniciatyvas Sąjungos lygmeniu 
pasiūlymus 

Teisėkūros / Ne teisėkūros Šiomis iniciatyvomis rengiamasi, kad ES pasirašytų ir ratifikuotų tarptautinę sutartį dėl 
galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir pasidalijimo nauda.  
 
Protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir pasidalijimo nauda pasirašymas 
ir ratifikavimas turi būti paremtas komunikatu apie tai, kaip Komisija siektų įgyvendinti 
šį protokolą Sąjungoje, taikydama teisėkūros ir kitas priemones. 
Taip pat numatyti tolesni veiksmai ir atitinkamos priemonės minėtam protokolui 
įgyvendinti ES. 

2012 

14 Poveikio aplinkai įvertinimo Teisėkūros Bendras peržiūros tikslas – pagerinti direktyvos taikymą, užtikrinant nuoseklesnį ir 2012 



 

LT 22   LT 

direktyvos peržiūra veiksmingesnį poveikio aplinkai vertinimo principų taikymą ir atitiktį tarptautiniams 
įpareigojimams pagal Espo konvenciją (įskaitant Strateginio aplinkos vertinimo 
protokolą).  

15 Europos vandens išteklių 
apsaugos planas 

Teisėkūros / Ne teisėkūros Tikslas – užtikrinti, kad pakaktų geros kokybės vandens, siekiant remti vandens 
ekosistemas, ir kad vanduo žmonių reikmėms ir ekonominiais tikslais būtų naudojamas 
tvariai. Planas bus pagrįstas šiuo metu taikomos vandens politikos, be kita ko, susijusios 
su vandens stygiumi, pažeidžiamumu ir sausromis, peržiūrą, taip pat Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo vertinimu. Galimybės taupyti vandenį ES jau vertinamos 40 %. 
Siekiant paskatinti taupyti vandenį viešuosiuose ir privačiuosiuose pastatuose, galėtų būti 
numatyta vandens naudojimo veiksmingumo iniciatyva. 

2012 

16 Endokrininę sistemą 
sutrikdančių medžiagų 
strategijos peržiūra 

Ne teisėkūros Peržiūra, kuri pagrįsta 2010–2011 m. dabartinės endokrininę sistemą sutrikdančių 
medžiagų strategijos ataskaita, bus išnagrinėta galimybė griežtinti medžiagų, kurios 
laikomos endokrininę sistemą sutrikdančiomis medžiagomis, gamybos, importo, 
tvirtinimo ir naudojimo kontrolę ir apribojimus. 

2012-2013 

Sveikatos apsauga ir vartotojų teisės 
17 Teisės aktų rinkinys, kurį 

sudaro: 
1. Teisės akto dėl gyvūnų 
sveikatos pasiūlymas 

 
 
Teisėkūros 

 
 
Pasiūlymas bus pagrįstas patirtimi, įgyta įgyvendinant šiuo metu galiojančius teisės 
aktus, ir atliktu išsamiu ES gyvūnų sveikatos politikos vertinimu. Naujojo gyvūnų 
sveikatos teisės akto tikslas – nustatyti aiškesnę ES gyvūnų sveikatos reglamentavimo 
struktūrą, pagal kurią keli teisės aktai sudarytų vieną visapusišką gyvūnų sveikatos 
sistemą. 
 

2012 
 

 2. Pasiūlymas peržiūrėti 
Reglamentą Nr. 882/2004 dėl 
oficialios kontrolės maisto 
grandinės etapuose, visų pirma 
kiek tai susiję su oficialios 
kontrolės finansavimu, 
veterinarinių vaistų likučių 
kontrole (Direktyva 96/23/EB) 
ir produktų ir gyvūnų, įvežamų į 
ES iš trečiųjų šalių, 
veterinarinių patikrinimų 
organizavimo principais 
(Direktyva 97/78/EB ir 
Direktyva 91/496/EEB) 
 

Teisėkūros Reglamento Nr. 882/2004 peržiūra siekiama atsižvelgti į šiuo metu vykdomų (mokesčių, 
likučių, importo kontrolės) vertinimų rezultatus. Minėtais vertinimais siekiama padidinti 
oficialios kontrolės maisto grandinės etapuose veiksmingumą. Peržiūra dėmesys 
kreipiamas į specialiai reguliuojamas sritis (likučiai) ir vykdymo neatitikimus bei 
skirtumus (mokesčiai), taip pat nustatomas lankstesnis rizika pagrįstas požiūris į sienų 
kontrolę. 
Peržiūra taip pat siekiama užtikrinti visapusiškai integruotą kontrolės sistemą, kuri 
aprėptų gyvūnų sveikatos ir augalų sveikatos sritis, taip pat supaprastinti Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimo vykdymo srityje sistemą. 
Pasiūlymu taip pat bus siekiama supaprastinti ir racionalizuoti bendrą sistemą, pagal 
kurią Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja pagal reglamento nuostatas. 

 

 3. ES augalų sveikatos teisė   Iniciatyva atsižvelgiama į poreikį atnaujinti esamą augalų sveikatos sistemą, remiantis 
neseniai atliktu jos ex-post vertinimu. Jeigu bus patobulinta naujų pesticidų ir ligų 
prevencija, vėliau nereikės vykdyti brangių šalinimo arba kontrolės kampanijų, taip pat 
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bus galima išvengti didesnio pesticidų naudojimo, bus užtikrinta tvari gamyba ir 
konkurencingumas žemės ūkio srityje, be to, bus lengviau užtikrinti maisto saugą ir 
miškų, kraštovaizdžio ir sodų apsaugą. Jeigu bus patobulinti teisės aktai ir nustatytos 
darnesnės įgyvendinimo nuostatos, bus galima veiksmingiau atsižvelgti į globalizacijos 
ir klimato kaitos poveikį augalų sveikatai. 

18 Teisės dokumentų rinkinys: 
1) Pasiūlymas peržiūrėti 
Direktyvą dėl veterinarinių 
vaistų 

Teisėkūros Bus įvertinti teisės aktai dėl veterinarinių vaistų, siekiant nustatyti per didelę 
administracinę naštą ir konkrečias problemas, pvz., patvirtintų veterinarinių vaistų stokos 
mažųjų gyvūnų ligoms arba retoms ligoms gydyti problemą. Peržiūros tikslas – padidinti 
galimybę gauti vaistus rinkoje ir sumažinti įmonių naštą, racionalizuojant veterinarinių 
vaistų patvirtinimo procesą, kartu užtikrinant visuomenės sveikatą, gyvūnų sveikatą ir 
aplinkos apsaugą. 

2012  

 2) Pasiūlymas peržiūrėti teisės 
aktus dėl vaistinių pašarų 

 Šia iniciatyva siekiama aiškiau nustatyti teisės aktų dėl vaistinių pašarų taikymo sritį, 
kiek tai susiję su kitais pašarų teisės aspektais ir su veterinariniais vaistais, įvertinti 
veterinarinių vaistų skyrimo ir vaistų skyrimo per vaistinius pašarus ryšį, taip pat įvertinti 
įvairius veterinarinių vaistų skyrimo būdus išlaidų, saugumo ir veiksmingumo 
atžvilgiais. Iniciatyva siekiama nustatyti vienodas sąlygas ES, kuriomis būtų 
užtikrinamas saugus ir veiksmingas vaistinių pašarų naudojimas. 

 

19 Komunikatas dėl vartotojų 
išprusimo 

Ne teisėkūros Rinkos, rinkodara, produktai ir paslaugos tampa vis sudėtingesni. Vartotojams sunku 
gauti informaciją ir pagrįstai rinktis, taip pat daryti savo interesais grindžiamus 
sprendimus. Taigi komunikato tikslas – apibendrinti geriausią praktiką, susijusią su 
vartotojų išprusimu ir informacija, švietimu, žiniasklaida, atstovavimu ir žalos 
atlyginimu. Numatyta nustatyti geriausią informavimo apie vartotojų teises, vartotojų 
konsultavimo, vartotojų skundų tvarkymo, vartotojų švietimo ir gebėjimų stiprinimo 
praktiką, taip pat sukurti skaidrių kainų ir informavimo apie kokybę ir veikimą gaires.  

2012 

20 Pasiūlymas peržiūrėti Direktyvą 
dėl klinikinių tyrimų, siekiant 
skatinti klinikinius mokslinius 
tyrimus ir inovacijas vaistų 
sektoriuje 

Teisėkūros Tikslas – peržiūrėti Direktyvą dėl klinikinių tyrimų, kad būtų pašalinti trūkumai, 
nustatyti per įvairius ankstesniais metais Komisijos atliktus vertinimus. Tikslas – 
tobulinti žinias ir inovacijas klinikinių tyrimų srityje. Pasiūlymu būtų atsižvelgiama į tai, 
kad dauguma stambesnių klinikinių tyrimų vykdomi Europos mastu. Klausimai, kuriuos 
būtų galima spręsti – administracinių vėlavimų prieš pradedant klinikinius tyrimus 
skaičiaus mažinimas, skirtingų sprendimų visoje ES vengimas, taip pat ataskaitų teikimo 
procedūrų racionalizavimas. 

2012 

21 Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl medicinos 
prietaisų, kuria panaikinamos 
direktyvos 90/385/EEB ir 
93/42/EEB, pasiūlymas, taip pat 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl in vitro 
diagnostikos medicinos 
prietaisų, kuria panaikinama 
Direktyva 98/79/EB, pasiūlymas  

Teisėkūros  Medicinos prietaisai. Peržiūros tikslas – supaprastinti ir sugriežtinti taisykles, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą kartu užtikrinant sklandų vidaus rinkos veikimą, taip 
pat sektoriaus konkurencingumą ir inovacinius gebėjimus. Iš dabartinės tvarkos vertinimo 
matyti, kad esama teisinių trūkumų, susijusių su produktais, kuriems netaikomi jokie 
konkretūs Sąjungos teisės aktai, taigi būtina šalinti tam tikrus sistemos trūkumus. 
 
In vitro diagnostikos medicinos prietaisai. Peržiūros tikslas – supaprastinti ir sugriežtinti 
taisykles, siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą kartu užtikrinant sklandų vidaus 
rinkos veikimą, taip pat sektoriaus konkurencingumą ir inovacinius gebėjimus. Iš dabartinės 
tvarkos vertinimo matyti, kad esama išaiškintinų klausimų, taip pat į teisės aktus įtrauktinų 

2012 
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aspektų, be to, būtina užtikrinti tam tikrą konvergenciją su mūsų pagrindinių prekybos 
partnerių taisyklėmis. 

Vidaus reikalai 
22 Atpažinties duomenų tvarkymo 

Europos strategija, įskaitant 
teisės aktų dėl baudžiamosios 
atsakomybės už tapatybės 
vagystę ir dėl elektroninės 
atpažinties ir saugių 
autentiškumo patvirtinimo 
sistemų pasiūlymus 

Ne teisėkūros / Teisėkūros Pasiūlyti priemones, kuriomis siekiama nepažeisti asmens tapatybės duomenų visuose 
tapatybės nustatymo grandies etapuose, ir užtikrinti, kad už sukčiavimą, susijusį su 
tapatybe, visoje ES būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė. Tai turėtų padėti sužlugdyti 
nusikalstamą veiklą, kol nepadaryti sunkesni nusikaltimai. Vykdyti tyrimus ir pažeidėjų 
baudžiamąjį persekiojimą tarpvalstybiniu mastu būtų lengviau, jeigu būtų nustatyti 
konkretūs tapatybės vagystės ir tapatybės sukčiavimo pažeidimai. 

2012 

23 Komunikatas dėl Europos 
keitimosi informacija modelio, 
po kurio būtų pateiktas veiksmų 
planas 

Ne teisėkūros Europos keitimosi informacija modeliu siekiama sudaryti ES teisėsaugos institucijų 
tarpvalstybinio keitimosi informacija schemą ir vertinimą, taip pat pateikti 
rekomendacijų dėl šio keitimosi informacija konsolidavimo. 

2012 

24 Sprendimo dėl Europos 
policijos koledžo (CEPOL) 
pakeitimas 

Teisėkūros Praplėsti Europos policijos koledžo (CEPOL) politikos formavimo priemones 
(akreditavimas) ir pakeisti koledžo institucinę struktūrą (padidinti Komisijos stebėjimo 
įgaliojimus ir direktoriaus nepriklausomumą). 

2013 

25 Reglamento dėl Europos 
policijos biuro (Europolo) 
įsteigimo pasiūlymas 

Teisėkūros Europolo teisinės sistemos pakeitimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (pagal SESV 88 
straipsnį).  

2013 

26 ES imigracijos kodeksas  Visų imigracijos, visų pirma teisėtos migracijos, srities teisės aktų konsolidavimas ir 
prireikus taikomų nuostatų praplėtimas, kaip numatyta Stokholmo programoje. 

2013 

Humanitarinė pagalba ir reagavimas į krizes 
27 Reglamento dėl Europos 

savanoriškos humanitarinės 
pagalbos korpuso sukūrimo 
pasiūlymas 

Teisėkūros Tikslas – nustatyti Europos jaunimo bendro prisidėjimo prie humanitarinės pagalbos 
operacijų trečiosiose šalyse sistemą. 
2011 m. bus vykdomi parengiamieji veiksmai. Išorės tyrimas padės nustatyti galimybes, 
be kita ko, susijusias su parengiamaisiais veiksmais. 

2012 

Pramonė ir verslumas / aplinka 
28 REACH reglamento peržiūra Ne Teisėkūros / Teisėkūros Reikalaujama, kad 2012 m. Komisija atliktų REACH reglamento peržiūrą, 

atsižvelgdama į toliau nurodytus pagrindinius taikymo srities reikalavimus. 
Taikant šį reglamentą įgytos patirties ir Komisijos alternatyviems bandymų metodams 
kurti ir vertinti skirto finansavimo dydis ir paskirstymas (REACH reglamento 117 
straipsnio 4 dalis).  
Vertinimas, ar reikia iš dalies pakeisti REACH reglamento taikymo sritį, kad būtų 
išvengta dalinio sutapimo su kitomis atitinkamomis Bendrijos nuostatomis (REACH 
reglamento 138 straipsnio 6 dalis).  
Europos cheminių medžiagų agentūros peržiūra (REACH reglamento 75 straipsnio 2 
dalis). 

2012 
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Pramonė ir verslumas 
29 Europos standartizacijos 

sistemos peržiūra 
Teisėkūros Plataus masto esamos standartizacijos sistemos peržiūra, kuria, be kita ko, siekiama 

sustiprinti inovacinį aspektą. 
2013 

Vidaus rinka ir paslaugos 
30 Pasiūlymas iš dalies pakeisti 

Direktyvą dėl finansinių 
konglomeratų (2002/87/EB) 

Teisėkūros Dėl besitęsiančios finansinių konglomeratų jungtinio forumo lygmeniu peržiūrėtų 
reglamentavimo metodų raidos (galutinę ataskaitą numatyta priimti 2011 m. 
lapkričio mėn.) bus atitinkamai iš dalies pakeista Finansinių konglomeratų direktyva, 
siekiant, kad a) nereglamentuojami subjektai būtų įtraukti į finansinių konglomeratų 
priežiūros taikymo sritį ir b) būtų užtikrintas didesnis tam tikrų aspektų nuoseklumas 
įvairiuose sektoriuose. 

2012 

31 Teisės aktų dėl profesinių 
kvalifikacijų peržiūra 

Teisėkūros Įvertinus profesinių kvalifikacijų acquis, bus atitinkamai iš dalies pakeista teisės aktų 
sistema.  

2012 

32 Rizikos kapitalo fondų 
iniciatyva 

Teisėkūros Komisija iki 2012 m. užtikrins, kad bet kurioje valstybėje narėje įkurti rizikos kapitalo 
fondai galėtų veikti ir laisvai investuoti visoje Europos Sąjungoje ir kad jiems nebūtų 
taikomas nepalankus apmokestinimas (jei būtina, bus priimti papildomi teisės aktai).  

2012 

33 Iniciatyvos dėl piliečių santaupų 
ir privačių investicijų skatinimo 

Teisėkūros Komisija nagrinės priemones, kuriomis būtų galima skatinti ilgesnio laikotarpio 
santaupas ir privačias investicijas į infrastruktūrą ir inovacinius projektus. 

2012 

34 Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemos įvertinimas 

Ne teisėkūros Iki kadencijos pabaigos bus įvertintas naujų priežiūros struktūrų ES veikimas. 2012–2014 

35 Finansų sektoriaus reguliavimo 
reformos įvertinimas 

Ne teisėkūros Iki kadencijos pabaigos turėtų būti įvertintas su krize susijęs finansų sektoriaus 
reguliavimas, kad būtų peržiūrėta, ar įgyvendinami teisės aktų tikslai. 

2012–2014 

Teisingumas, pagrindinės teisės ir piliečiai 
36 Teisės akto dėl išsamaus 

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

Teisėkūros Iniciatyva siekiama užtikrinti nuoseklią įrodymų rinkimo baudžiamosiose bylose tvarką, 
kuri apimtų visų rūšių įrodymus, taip pat siekiama nustatyti vykdymo terminus ir 
apriboti atsisakymo vykdyti pagrindus. 

2012 

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

Teisėkūros Iniciatyva siekiama palengvinti įrodymų baudžiamosiose bylose priimtinumą. 2012 

38 Teisės akto dėl Europos 
nuosprendžių registrų 
informacinės sistemos, 
susijusios su nuteistais trečiųjų 

Teisėkūros Šia iniciatyva siekiama sukurti valstybių narių teismuose nuteistų trečiųjų šalių piliečių 
registrą. 

2012 
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šalių piliečiais, pasiūlymas 
39 Reglamento (EB) Nr. 

1393/2007 dėl dokumentų 
civilinėse arba komercinėse 
bylose įteikimo peržiūra, kuri 
galėtų apimti bendrų 
pagrindinių standartų nustatymą 

Teisėkūros Pasiūlymas susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl dokumentų civilinėse arba 
komercinėse bylose įteikimo taikymu. Pasiūlyme daug dėmesio skiriama perduodančiųjų 
ir gaunančiųjų agentūrų veiksmingumui, taip pat praktiniam prašymo perduoti prašymą 
įteikti dokumentus įgyvendinimo taikymui.  

2012 

40 Teisės akto dėl pažeidžiamų 
įtariamųjų ar kaltinamųjų 
specialių apsaugos priemonių 
pasiūlymas 

Teisėkūros Šia iniciatyva siekiama užtikrinti, kad baudžiamuosiuose procesuose visoje ES įtariamiesiems 
ir kaltinamiesiems, kurie, pvz., dėl savo amžiaus, psichinės ar fizinės būklės negali suprasti ar 
stebėti proceso turinio ar prasmės, būtų skiriamas ypatingas dėmesys. Šis pasiūlymas yra 
veiksmų plano, kuriuo siekiama geriau užtikrinti įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose 
procesuose procesines teises, dalis. 

2012 

41 Reglamentas dėl ES karštųjų 
linijų dėl dingusių vaikų 

Teisėkūros Šia iniciatyva imamasi tolesnių veiksmų, susijusių su 2010 m. komunikatu dėl karštosios 
pranešimų apie dingusius vaikus linijos, kurios numeris prasideda skaitmenimis 116, taip 
pat siekiama užtikrinti, kad skaitmenimis 116 prasidedančios linijos tinkamai veiktų 
visose valstybėse narėse. 

2012 

42 Teisės akto dėl Eurojusto 
stiprinimo ir ateities pasiūlymas 

Teisėkūros Šia iniciatyva siekiama plėtoti ir stiprinti Eurojusto veikimą ir jo gebėjimus kovoti su ES 
finansinių interesų pažeidimais. 

2013 

44 Teisės akto dėl tam tikrų 
civilinio statuso dokumentų 
galiojimo abipusio pripažinimo 
pasiūlymas  

Teisėkūros Teisės aktas bus pateiktas atsižvelgiant į Žaliąją knygą dėl laisvo dokumentų, civilinio 
statuso dokumentų ir autentiškų aktų judėjimo ir teisės aktų supaprastinimo. Teisės akto 
pasiūlymas dėl tam tikrų civilinio statuso dokumentų (pvz., susijusių su gimimu, tėvystės 
nustatymu, įvaikinimu, vardu ir pavarde) galiojimo abipusio pripažinimo.  

2013 

45 Teisės akto dėl dokumentų 
legalizavimo formalumų, kuriuos 
tarpusavyje taiko valstybės narės, 
išvengimo pasiūlymas 

Teisėkūros Teisės aktas bus pateiktas atsižvelgiant į Žaliąją knygą dėl laisvo dokumentų, civilinio 
statuso dokumentų ir autentiškų aktų judėjimo ir teisės aktų supaprastinimo. Teisės akto 
pasiūlymas turėtų aprėpti dokumentų legalizavimo formalumų, kuriuos tarpusavyje taiko 
valstybės narės, išvengimo klausimą. 

2013 

46 Teisės akto dėl teisių atėmimo 
abipusio pripažinimo 
pasiūlymas 

Teisėkūros Šia iniciatyva siekiama užtikrinti teisių atėmimo, nustatyto teismo sprendimu 
baudžiamajame procese, abipusį pripažinimą, kad tokios priemonės būtų vykdomos 
kitoje valstybėje narėje negu ta, kurioje jos skirtos. 

2013 

47 Reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir 
teismo sprendimų, susijusių su 
santuoka ir tėvų pareigomis, 
pripažinimo bei vykdymo, 
įskaitant bendrų būtiniausių 
standartų dėl sprendimų, susijusių 
su tėvų pareigomis, pripažinimo 
nustatymą, pasiūlymas  

Teisėkūros Po ataskaitos dėl Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 taikymo šiuo pasiūlymu siekiama iš 
dalies pakeisti šį teisinį dokumentą ir nustatyti bendrus būtiniausius standartus, susijusius 
su teismo sprendimų dėl tėvų pareigų pripažinimu, kad šiems sprendimams nebūtų 
taikoma exequatur procedūra. 

2013 
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Jūrų reikalai ir žuvininkystė 
48 Nauji ekonomikos augimo 

šaltiniai jūrose ir vandenynuose. 
Komisijos komunikatas dėl jūrų 
sektoriaus augimo „Nauja 
pakrančių regionų ir jūrų 
sektoriaus tvaraus augimo 
vizija“ 

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

2012 

49 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl paramos 
augimui ir tvarumui užtikrinant 
geresnes žinias apie jūras 
pasiūlymas 

Teisėkūros Siekiama finansuoti veiksmingesnę Europos žinių apie jūras struktūrą. 2013 

50 Komisijos komunikatas dėl jūrų 
priežiūros integravimo 
ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
teisėkūros veiksmų, kuriais 
nustatoma bendros dalijimosi 
informacija aplinkos sukūrimo 
sistema, pasiūlymas 

Ne teisėkūros / Teisėkūros Komisijos paprašyta nustatyti bendros dalijimosi informacija aplinkos finansines 
pasekmes. 

2013 

ES finansinių interesų apsauga 
51 Teisės akto dėl Europos Sąjungos 

finansinių interesų apsaugos, 
įskaitant baudžiamosios teisės 
taikymą, pasiūlymas 

Teisėkūros Šia iniciatyva atsižvelgiama į Komunikatą dėl Europos Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos, įskaitant baudžiamosios teisės taikymą, pagal Sutarties 325 straipsnio 4 dalį. 

2013 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
52 Pagrindų direktyva dėl Europos 

mokslinių tyrimų erdvės 
Teisėkūros Kaip paskelbta pavyzdinėje iniciatyvoje „Inovacijų Sąjunga“, Komisija pasiūlys Europos 

mokslinių tyrimų erdvės sistemą ir paramos priemones, kad būtų pašalintos judumo ir 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo kliūtys. 

2012  

Visuotinės svarbos paslaugos 
53 Komunikatas dėl visuotinės 

svarbos paslaugų kokybės 
sistemos  

Ne teisėkūros Ši iniciatyva bus pagrįsta prie Lisabonos sutarties pridėtu Protokolu Nr. 26. 2012 
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Mokesčiai ir muitų sąjunga 
54 Muitų sąjungos būklės 

įvertinimas  
Ne teisėkūros Bendras muitų sąjungos veikimo įvertinimas, siekiant paremti būsimas muitų iniciatyvas 

ir poreikius. 
2012 

55 Pasiūlymas iš dalies pakeisti 
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 111/2005, 
nustatantį prekybos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų 
pirmtakais (prekursoriais) tarp 
Bendrijos ir trečiųjų šalių 
stebėsenos taisykles 

Teisėkūros Komisijos ataskaitoje (COM(2009) 709) pabrėžtas vaistų, kurių sudėtyje yra narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), naudojimo neteisėtai narkotikų 
gamybai pavojus. Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymą iš dalies pakeisti teisės 
aktą (2010 m. gegužės 25 d. Tarybos išvados dėl ES teisės aktų dėl narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) veikimo ir įgyvendinimo. 3016-oji 
Konkurencingumo taryba).  

2012 

56 Komunikatas dėl tarpvalstybinių 
išskaičiuojamųjų mokesčių 
dividendų paskirstymui 
investuotojams į akcijų 
portfelius ir kolektyvinio 
investavimo priemonių 

Ne teisėkūros Siekiama pasiūlyti, kaip spręsti problemas, kylančias dėl to, kad platinimo bendrovių 
kilmės valstybės narės taiko išskaičiuojamuosius mokesčius tarpvalstybiniams 
dividendams, kurie išmokami investuotojams į akcijų portfelius. Išskaičiuojamieji 
mokesčiai labai svarbūs tarpvalstybinių dividendų apmokestinimo srityje, tačiau dėl jų 
gali kilti teisinių ir ekonominių dvigubo apmokestinimo problemų, todėl gali atsirasti 
iškraipymų, kurie kenkia vidaus rinkai. 

2012 

Transportas 
57 Teisės akto, kuriuo siūloma 

peržiūrėti Reglamentą Nr. 261 
dėl oro keleivių teisių, 
pasiūlymas 

Teisėkūros Teisės akto dėl oro keleivių teisių peržiūra bus aiškiau išdėstytos tam tikros taikomos 
nuostatos. 

2012 

58 Komunikatas ir teisės akto dėl 
patekimo į geležinkelių rinką 
pasiūlymas  

Teisėkūros / Ne teisėkūros Geležinkelių rinkos, įskaitant vidaus keleivinį transportą, organizavimo peržiūra. 2012 

59 Reglamento, kuriuo įsteigiama 
Europos geležinkelių agentūra, 
peržiūra 

Teisėkūros Bus pasiūlyta praplėsti Europos geležinkelių agentūros įgaliojimus, kad jie apimtų 
saugumo sritį. 

2012 
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2011 m. Komisijos darbo programa. III priedas  

Tęstinė supaprastinimo programa ir administracinės naštos mažinimo iniciatyvos  

 

 Koordin
atorius 

Visas pavadinimas Procesas Taikymo sritis ir tikslai Metai, 
kuriais 
numatoma 
priimti 

1 AGRI Komisijos komunikatas, kuriuo oficialiai 
pripažįstama, kad tam tikri teisės aktai tapo 
nebeaktualūs, pvz., šie: 

• 2003 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 1412/2003, kuriuo 
sustabdomas Reglamentas (EB) Nr. 
934/2003 dėl grąžinamosios išmokos už 
paprastųjų kviečių eksportą į tam tikras 
trečiąsias šalis konkurso 

• 2002 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas 
(EB) Nr. 1323/2002, kuriuo nukrypstama 
nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 
nuostatų dėl grūdų produktų eksporto į 
trečiąsias šalis, išskyrus Vengriją 

• 2002 m. rugsėjo 20 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 1677/2002, kuriuo 
nustatomos išsamios Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1151/2002 nuostatų dėl Estijos 
Respublikos kilmės avižų ir miežių importo 
licencijų taikymo taisyklės 

Panaikinimas Pasiūlymo tikslas – paskelbti nebeaktualiais Komisijos teisės aktus, kurie neturi praktinės ar 
didesnės reikšmės, ir taip prisidėti prie Bendrijos acquis atnaujinimo bei suprastinimo tikslų 
įgyvendinimo. Juos panaikinus, bus galima aiškiau apibrėžti esminį acquis, kurį sudaro 
galiojantys ir visuotinai taikomi teisės aktai. 
Iniciatyva taikoma visiems žemės ūkio sektoriams, kuriuose esama nebeaktualių teisės aktų. 

2011 
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2 CLIMA Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 
280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos Bendrijoje monitoringo 
mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo 
Komisijos sprendimas 2005/166/EB, nustatantis 
Sprendimo Nr. 280/2004/EB įgyvendinimo 
taisykles 

Peržiūra Teisės aktai dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir ataskaitų teikimo turi 
būti peržiūrėti, kad jais visų pirma būtų atsižvelgta į įgyvendinant Kioto protokolą ir priimant 
klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį įgytą patirtį. Šia iniciatyva taip pat bus 
siekiama supaprastinti dabartinius teisės aktus ir sumažinti nereikalingą administracinę naštą 
– visų pirma bus nustatytos aiškesnės ir paprastesnės ataskaitų teikimo procedūros ir 
priemonės. 

2011 

3 EMPL Bendrijos iniciatyva dėl profesinių raumenų ir 
kaulų sistemos ligų 
(atsižvelgiant į antrąjį konsultacijų su 
socialiniais partneriais etapą) 
1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 
90/269/EEB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos 
reikalavimų, taikomų krovinių krovimui 
rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog 
darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji 
atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) 
1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 
90/270/EEB dėl saugos ir sveikatos apsaugos 
būtiniausių reikalavimų dirbant su displėjaus 
ekrano įrenginiais (penktoji atskira Direktyva, 
kaip numatyta Direktyvos 87/391/EEB 16 
straipsnio 1 dalyje) 

Nauja redakcija Šia iniciatyva siekiama į vieną teisinį dokumentą įtraukti nuostatas dėl darbuotojų sveikatos 
apsaugos ir apsaugos nuo profesinių raumenų ir kaulų sistemos ligų rizikos. Šios nuostatos 
išskaidytos į atskiras direktyvas – Tarybos direktyvą 90/269/EEB ir Tarybos direktyvą 
90/270/EEB. 

2011 

4 EMPL 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyva 
2001/86/EB, papildanti Europos bendrovės 
įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus  

Peržiūra Tikslas – supaprastinti darbuotojų dalyvavimo „Societas Europea“ (SE) tvarką ir spręsti 
Komisijos komunikate COM(2008)591 įvardytas problemas (darbuotojų dalyvavimo raida, 
kai atsiranda SE pokyčių po registracijos, dalyvavimas grupės lygmeniu, principo „prieš ir 
po“ taikymo sritis, taip pat procedūros sudėtingumas), taip pat problemas, kurios bus 
įvardytos būsimame SE reglamente (darbuotojų dalyvavimo procedūros sudėtingumas). 
Kalbant apie taikymo sritį, atsižvelgiant į konsultacijas su socialiniais partneriais pagal SESV 
154 straipsnį, peržiūra galėtų būti susijusi su 2, 3, 5, 11 ir 12 straipsniais. 

2012 

5 EMPL 2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 
2003/72/EB, papildanti Europos kooperacinės 
bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo 

Peržiūra Tikslas – išnagrinėti galimybę supaprastinti darbuotojų dalyvavimo nuostatas, kai bus baigta 
visapusiška susijusio Reglamento (EB) Nr. 1435/2003 (Europos kooperatinės bendrovės 
statutas) vertinimo ataskaita. Kai Komisija išnagrinės įvertinimo rezultatus ir nuspręs su 
galima reglamento peržiūra susijusius veiksmus, galės juos pasiūlyti. Šie veiksmai turės būti 
derinami su Reglamento dėl Europos kooperatinės bendrovės statuto peržiūros raida, taip pat 
su SE direktyva 2001/86/EB. 

2012 
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6 ENER Tarybos direktyva 96/29/EEB, nustatanti 
pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos 
apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės 
saugos standartus 

Nauja redakcija Pagal šią iniciatyvą direktyva numatyti reikalavimai bus išplėsti, kad apimtų poveikį 
medicinos reikmėms, poveikį komandiruotiems darbuotojams, viešą informaciją ir ypač 
didelio aktyvumo uždaruosius šaltinius; penkios direktyvos bus sujungtos į vieną. Pagrindiniai 
tikslai: 
1. atnaujinti Euratomo apsaugos nuo radiacijos teisės aktus, atsižvelgiant į naujausius 
mokslinius duomenis ir veiklos patirtį; 
2. supaprastinti ir aiškiau išdėstyti apsaugos nuo radiacijos reikalavimus (nustatyti nuoseklią 
darbuotojų, komandiruotų darbuotojų, pacientų ir visuomenės apsaugos sistemą); nustatyti 
nuoseklias apibrėžtis; palengvinti komandiruotų darbuotojų laisvą judėjimą; palengvinti 
apsaugos nuo radiacijos specialiųjų žinių tarpusavio pripažinimą tarpvalstybiniu lygmeniu);  
3. kiek įmanoma suderinti direktyvos reikalavimus su pagrindiniais tarptautiniais saugos 
standartais. 

2011 

7 ENER 2003/796/EB: Komisijos sprendimas dėl 
Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo 
grupės įsteigimo 

Panaikinimas Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo institucijų grupė taps nebeaktuali, kai bus 
įkurta Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra. Tuomet Komisijos 
sprendimas 2003/796/EB bus panaikintas. 

2011 

8 ENTR Pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 97/68/EB dėl vidaus degimo variklių, 
įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, 
dujinių ir kietųjų dalelių teršalų 

Peržiūra Peržiūros tikslas – nustatyti naujas visų rūšių variklių išmetamų teršalų ribas ir nurodyti jų 
laikytis, taip pat praplėsti taikymo sritį, kad ji apimtų ir naujų kategorijų variklius. Kitas 
tikslas – atsižvelgiant į tarptautinius standartus supaprastinti tikrinimo procedūras ir sumažinti 
susijusių gamintojų sąnaudas. 

2011 

9 ENTR Direktyva, kuria iš dalies keičiama 1999 m. 
kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių 
ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei 
abipusio jų atitikties pripažinimo 

Peržiūra Tikslai: 
- siekiama pakeisti daugelį nepraktiškų ir neveiksmingų administracinių nuostatų, dėl kurių 
negalima nustatyti tam tikrų masinės rinkos radijo įrangos gamintojų ir importuotojų ir su jais 
susisiekti, taip pat siekiama naudoti naujoviškas elektronines priemones, kad būtų užtikrinti 
veiksmingi administracijų ir gamintojų ryšiai; 
- siekiama sukurti aplinką, kurioje būtų labiau skatinamos inovacinės technologijos, ir mažinti 
riziką, kai trikdžiai dar nežinomi, visų pirma, kai nėra suderintų standartų. 

2011 
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10 ENTR Dešimties direktyvų suderinimas su nauja teisės 
aktų sistema (Sprendimas 768/2008) 
• Direktyva 2006/95/EB dėl valstybių narių 

įstatymų, susijusių su elektrotechniniais 
gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose 
įtampos ribose, suderinimo; 

• Tarybos direktyva 2009/105/EB dėl 
paprastų slėginių indų;  

• Direktyva 2009/23/EB dėl neautomatinių 
svarstyklių;  

• Tarybos direktyva 93/15/EEB dėl 
civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų 
pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų 
suderinimo;  

• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
94/9/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje 
naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, 
suderinimo; 

• 1995 m. birželio 29 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 95/16/EB dėl valstybių 
narių įstatymų, susijusių su liftais, 
suderinimo; 

• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl 
slėginės įrangos suderinimo; 

• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/22/EB dėl matavimo priemonių; 

• Direktyva 2004/108/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu 
suderinamumu, suderinimo, panaikinanti 
Direktyvą 89/336/EEB;  

• Direktyva 2007/23/EB dėl pirotechnikos 
gaminių pateikimo į rinką. 

Peržiūra Komunikatas ir pasiūlymas suderinti dešimt taikomų direktyvų su teisės aktų dėl prekių 
rinkiniu ir Lisabonos sutartimi. Bendras tikslas – užtikrinti, kad gaminiai ES rinkoje būtų 
saugūs naudoti ir atitiktų aukšto apsaugos lygio reikalavimus. Be to, šia iniciatyva taip pat 
siekiama supaprastinti gaminių reguliavimo sąlygas, kad jos būtų daug nuoseklesnės ir kad jas 
ūkinės veiklos vykdytojai ir nacionalinės institucijos galėtų daug patogiau taikyti.  
Konkretūs tikslai: 
• Sumažinti reikalavimų neatitinkančių gaminių, visų pirma nesaugių gaminių, skaičių. 
• Užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantys gaminiai visoje ES rinkoje būtų vertinami 
vienodai ir kad įgyvendinant susijusias nuostatas būtų užtikrinamos vienodos sąlygos visiems 
ūkinės veiklos vykdytojams. 
Užtikrinti, kad notifikuotosios įstaigos patikimai ir kokybiškai vertintų, ar laikomasi 
reikalavimų. Užtikrinti, kad visose direktyvose būtų nuosekliau vartojami terminai ir 
numatomi procedūriniai reikalavimai, kad būtų lengviau jas aiškinti ir įgyvendinti. 

2011 
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11 ENTR  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl 
trąšų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2003/2003 

Peržiūra Pagrindiniai politiniai tikslai: 
– Apimti daugelį gaminių, kuriems šiuo metu taikomi tik nacionalinės teisės aktai, įskaitant 
organines trąšas, organines ir mineralines trąšas, auginimo terpes ir dirvožemio savybių 
gerinimo medžiagas. 
– Sumažinti institucijų (valstybių narių ir Komisijos), taip pat pramonės administracinę naštą, 
susijusią su techniniu dabartinių suderintų teisės aktų pritaikymu. 
– Supaprastinti taisykles ir paspartinti procedūras, kad rinkai būtų galima sparčiau pateikti 
įvairios kilmės naujus maistingų medžiagų derinius ir įvairių rūšių pakuotes, atsižvelgiant į 
įvairių ES regionų žemės ūkio poreikius. 
– Užtikrinti, kad rinkai pateikiamos trąšos būtų saugios ir nepavojingos žmonių sveikatai ir 
aplinkai (visų pirma kalbama apie natūralių priemaišų sudėtį, teršalus ir ligų sukėlėjus).  
– Užtikrinti, kad ūkininkai galėtų pasitikėti įsigyto gaminio agronominiu veiksmingumu. 

2012 

12 ENTR Direktyva 89/686/EB dėl asmeninių apsaugos 
priemonių 

Peržiūra Peržiūra ir suderinimas su nauja prekybos gaminiais teisine sistema. 
Aiškesnis direktyvos taikymo srities apibūdinimas, kad gamintojai, rinkos stebėjimo 
institucijos ir notifikuotosios įstaigos galėtų lengviau ją taikyti. 
II priede išdėstytų pagrindinių su gaminių pateikimu rinkai susijusių sveikatos ir saugos 
reikalavimų supaprastinimas. Atitikties vertinimo procedūrų supaprastinimas ir aiškesnis 
išdėstymas, visų pirma reikalavimų suderinimas su EB tipo tyrimo pažymėjimais. 

2012 

13 ENTR Direktyva 2000/9/EB dėl keleivinių lynų kelio 
įrenginių 

 Peržiūra Peržiūra ir suderinimas su nauja prekybos gaminiais teisine sistema. 
Direktyvos teksto supaprastinimas, aiškesnis pagrindinių sąvokų ir apibrėžčių išdėstymas, taip 
pat aiškesnis taikymo srities apibrėžimas, kad tekstas būtų nuoseklesnis ir kad gamintojai, 
nacionalinės institucijos ir visos suinteresuotosios šalys galėtų lengviau jį taikyti. 

2012 

14 ENV Teisės akto dėl atliekų acquis nuoseklumo ir 
(arba) supaprastinimo pasiūlymas 

Peržiūra Tikslas – atlikti visapusišką ES grąžinamojo perdirbimo direktyvų peržiūrą. Teisės aktai, 
reglamentuojantys konkrečias produktų atliekas (įskaitant direktyvas dėl eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių, baterijų ir įpakavimo), bus suderinti su Pagrindų direktyva 
dėl atliekų. 

2012 

15 ENV Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/107 dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, 
nikelio ir policiklinių aromatinių 
angliavandenilių aplinkos ore 

Nauja redakcija Numatyta šią direktyvą įtraukti į bendrą Direktyvos 2008/50/EB peržiūrą 2013 m. – bus 
siekiama šias dvi direktyvas sujungti. Taip bus užtikrinta, kad tikslai, susiję su aplinkos oro 
kokybe, būtų numatyti viename teisės akte. 

2013 

16 ENV Direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio 
jūriniame kure 

Nauja redakcija Po to, kai pagal bendro sprendimų priėmimo principą bus pritarta direktyvos peržiūrai, bus 
svarstoma apie kodifikavimą.  

2013  
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17 ESTAT Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 
1221/2002 dėl valdžios sektoriaus ketvirtinių 
nefinansinių sąskaitų 

 Nauja redakcija Reglamentu Nr. 1221/2002 numatytas valdžios sektoriaus nefinansinių sąskaitų perdavimas 
(trumpojo laikotarpio valstybės finansų statistika / 25 lentelė). Tačiau kai buvo priimtas 
Reglamentas Nr.1161/2005 (ketvirtinių nefinansinių sąskaitų rengimo pagal institucinius 
sektorius / 801Q lentelė), panašūs duomenys pradėti rinkti visuose institucijų sektoriuose, 
įskaitant valdžios sektorių. Siekdama sumažinti valstybių narių naštą, Komisija planuoja abi 
lenteles sujungti ir trumpojo laikotarpio valstybės finansų statistinius duomenis rinkti 
naudodama klausimyną dėl ketvirtinių sektorių sąskaitų. 

2014 

18 HOME 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, 
nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų 
judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą 
(Šengeno sienų kodeksas) 

Kodifikavimas Tikslas – kodifikuoti Šengeno sienų kodeksą po techninių pakeitimų. 2011 

19 HOME ES imigracijos kodeksas Konsolidavimas Stokholmo programoje numatytas visų imigracijos teisės aktų konsolidavimas, pirmiausia – 
penkių šiuo metu taikomų direktyvų dėl teisėtos migracijos. Taigi dokumentai bus 
nuoseklesni ir bus galima nustatyti trūkumus. Bus atsižvelgiama į būsimų ataskaitų dėl atskirų 
direktyvų taikymo rezultatus. Jeigu visos su teisėta migracija susijusios ES teisės ir pareigos 
bus nustatytos viename tekste, bus užtikrintas didesnis skaidrumas. 

2013 

20 INFSO Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/93 dėl elektroninių parašų Bendrijos 
sistemos 

 Peržiūra 2008 m. veiksmų planu dėl e. parašo ir e. tapatybės nustatymo siekiama visoje ES išspręsti 
tarpvalstybinio viešųjų internetinių paslaugų naudojimo klausimą. 2010 m. numatyta pateikti 
pažangos ataskaitą. Komisija įvertins, ar reikalingos papildomos horizontalios ir (arba) 
sektorinės iniciatyvos. 

2011  

21 JUST Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, 
atostogų ir organizuotų išvykų paketų  

 Peržiūra Peržiūros tikslas – pagerinti poilsiaujančių vartotojų apsaugą ir padidinti verslo subjektų 
teisinį tikrumą. Direktyva suderinta minimaliai, todėl valstybių narių teisinės nuostatos labai 
skiriasi – dėl to tarpvalstybine prekyba siekiančios užsiimti įmonės turi papildomų atitikties 
reikalavimų vykdymo išlaidų, be to, sunkumų gali patirti vartotojai, siekiantys, kad būtų 
užtikrinamos jų teisės kitoje valstybėje narėje. 

2011 

22 JUST Sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis 
būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų 
sudėties požymių ir bausmių neteisėtos 
prekybos narkotikais srityje 

 Peržiūra Sprendimu Komisija raginama iki 2009 m. gegužės 12 d. pateikti Tarybai ir Parlamentui 
ataskaitą, kad būtų įvertintos valstybių narių priemonės, kurių jos ėmėsi, kad laikytųsi 
sprendimo. Kartu gali būti įvertintos supaprastinimo galimybės. 

2012 

23 JUST Direktyva 93/109/EB dėl EP rinkimų, kuria 
siekiama sumažinti administracinę naštą 
piliečiams ir nacionalinėms administracijoms 

 Pakeitimas Pasiūlymu siekiama sumažinti piliečių ir nacionalinių administracijų administracinę naštą, 
susijusią su rinkimais, taip pat padidinti dabartinio mechanizmo, pagal kurį draudžiama 
balsuoti dviejose valstybėse narėse per tuos pačius Europos Parlamento rinkimus, 
veiksmingumą. 

2012 
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24 MARE Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo 
laivuose 

 Pakeitimas Tikslai: 
- pagerinti draudimo šalinti ryklių pelekus taikymą; 
- palengvinti atitinkamą kontrolę; 
- patobulinti duomenų rinkimą; 
- užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų tarptautines taisykles. 
Numatytos tam tikros galimybės gerokai palengvinti kontrolę – šalinti pelekus būtų 
neįmanoma, taip pat nebebūtų taikomi svorio koeficientai, kurie tikrovėje skiriasi 
atsižvelgiant į rūšis, žvejybos vietas ir pjovimo techniką. Administracinė našta išliktų tokia 
pati arba būtų sumažinta. 

2011 

25 MARE Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1954/2003 dėl su tam tikromis Bendrijos 
žvejybos vietomis ir ištekliais susijusios 
žvejybinės pastangos valdymo 

 Pakeitimas Pagal pasiūlymą bus iš dalies pakeista vakariniuose vandenyse taikoma pastangos valdymo 
sistema – taip siekiama supaprastinimo, veiksmingesnio ir skaidresnio valdymo. Pastangos 
valdymą siekiama vykdyti taip, kad susiję ištekliai būtų naudojami atsižvelgiant į didžiausią 
tausią žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį. 2002 m. JT pasaulio viršūnių susitikime dėl 
darnaus vystymosi valstybės narės įsipareigojo pasiekti šį tikslą iki 2015 m..  

 2011 

26 MARKT 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos 
direktyva 78/660/EEB, grindžiama Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 
54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl tam tikrų 
tipų bendrovių metinių atskaitomybių 
1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos 
direktyva 83/349/EEB, pagrįsta Sutarties 
54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl 
konsoliduotos atskaitomybės 

 Nauja redakcija Apskaitos direktyvų peržiūra. Plataus masto pasiūlymas gerokai sumažinti naštą, supaprastinti 
reguliavimo sąlygas ir suderinti finansinio atsiskaitymo įpareigojimus, dėmesį telkiant į MVĮ. 
Pasiūlymu numatytas visiškai kitoks požiūris į MVĮ atsiskaitymo reikalavimus, pagrįstas 
principu „pradėk nuo mažo“ (angl. „think small first“). 

2011 

27 MARKT 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/101/EB dėl apsaugos 
priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš 
Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje 
apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir 
trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, 
siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones 
1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktoji Tarybos 
direktyva 89/666/EEB dėl atskleidimo 
reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse 
narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms 
taikomi kitos valstybės įstatymai 

Pakeitimas Iniciatyvos tikslas – išdėstyti papildomus teisinius įmonių registrų bendradarbiavimo 
reikalavimus, susijusius ne tik su taikymo sritimi, bet ir su taikytinais metodais bei 
naudotinais kanalais. Įmonių registrų tinklą galima patobulinti, naudojantis Europos viešojo 
administravimo institucijų sąveikos sprendimų programa (ISA programa). Iš dalies keičiant 
dvi direktyvas bus įtraukti nauji aspektai, dėl kurių ilgainiui turėtų būti palengvintos sąlygos 
bendrovėms. 

2011 
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28 MARKT Direktyva dėl į biržos prekybos sąrašus įtrauktų 
bendrovių įpareigojimų dėl skaidrumo 

Peržiūra Direktyvos atnaujinimas, kad „reguliuojamos rinkos“ būtų patrauklesnės į biržos prekybos 
sąrašus įtrauktoms kapitalo siekiančioms bendrovėms. Taip pat siekiama padidinti teisinį 
aiškumą ir esamos skaidrumo užtikrinimo tvarkos, susijusios su finansinės informacijos apie 
vertybinių popierių emitentus atskleidimu, veiksmingumą.  
Ši iniciatyva susijusi su tęsiamomis diskusijomis su Taryba ir Europos Parlamentu dėl 
Direktyvos dėl prospekto (2003/71) pakeitimo ir finansinės priežiūros teisės aktų rinkinio. 

2011 

29 MARKT 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros 

Peržiūra Išsaugoti vienodas sąlygas projektu „Mokumas II“ ir skatinti tarpvalstybinę šios srities veiklą, 
taip palengvinti demografinio senėjimo ir valstybės skolos problemų sprendimą.  
Pagal tam tikras numatytas galimybes (peržiūros politinę galimybę) būtų užtikrintas didesnis 
suderinamumas ES, būtų supaprastintos procedūros ir sumažinta darbdavių, norinčių skirti 
lėšų pensijų fondams kitose valstybėse narėse, administracinė našta.  
Manoma, kad ypatingų sunkumų perkelti peržiūrėtą Direktyvą dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros konkrečiose valstybėse narėse neturėtų būti. 

2011 

30 MARKT 2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/92/EB dėl draudimo 
tarpininkavimo 

Peržiūra Peržiūros tikslas – padidinti suderinamumą ir teisinį tikrumą, palengvinti draudimo 
tarpininkavimo paslaugų teikimą tarpvalstybiniu lygmeniu ir sumažinti esamus sunkumus 
taikyti šiuo metu galiojančią Direktyvą dėl draudimo tarpininkavimo valstybėse narėse. 
Pagal iniciatyvą bus supaprastinta ir aiškiau išdėstyta sudėtinga reglamentavimo sistema, kad 
būtų sukurtos nuoseklesnės ir aiškesnės Europos draudimo verslo vykdymo taisyklės. Todėl 
turėtų sumažėti tam tikrų subjektų (ypač dirbančiųjų skirtingose rinkose ir skirtinguose 
sektoriuose) administracinė našta. Tačiau naują atsiradusią administracinę naštą patirs šiuo 
metu nereguliuojami platinimo kanalai (pvz., draudimo įmonės ir jų darbuotojai), galbūt 
padidės jau reguliuojamų platintojų našta tose srityse, kuriose bus taikomi nauji reikalavimai 
(pvz., draudimo tarpininkų, kuriems taikomos naujos Direktyvos dėl finansinių priemonių 
rinkos pobūdžio taisyklės, susijusios su mažmeninių investicinių produktų paketų draudimo 
srityje pardavimu).  

2011 

31 MARKT Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl 
Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) 
ir Prekių ženklo direktyvos peržiūra 

Peržiūra Tikslas – jei tinkama, patobulinti, racionalizuoti ir atnaujinti ES reglamentą ir direktyvą, taip 
pat užtikrinti glaudesnį Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir valstybių narių prekių ženklų 
tarnybų bendradarbiavimą, kad visa Europos prekių ženklų sistema būtų efektyvesnė, 
veiksmingesnė ir nuoseklesnė. 

2011 

32 MARKT Reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos 
bendrovės statuto 

Peržiūra Galimas Europos bendrovės įkūrimo ir jos buveinės perkėlimo taisyklių supaprastinimas. 2012 

33 MOVE Reglamentas (EB) Nr. 3821/85 dėl kelių 
transporto priemonėse naudojamų tachografų  

Nauja redakcija Bus atnaujinta teisės aktų sistema, siekiant padidinti profesionalių vairuotojų naudojamų 
skaitmeninių tachografų saugumą ir funkcionalumą. Bus sumažinta verslo subjektų 
administracinė našta, taip pat padidintas kontrolės patikimumas, kad būtų užtikrinta 
patikimesnė kontrolė ir sąžininga kelių transporto operatorių konkurencija. 

2011 
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34 MOVE Komisijos reglamentas dėl licencijų išdavimo 
pilotams 

 Naujas Pagal Reglamentą Nr. (EB) 216/2008 Komisija įgaliota priimti licencijų išdavimo pilotams 
techninius reikalavimus ir nustatyti atitinkamą administracinę tvarką. Tikslas – numatyti 
teisiškai privalomus, suderintus reikalavimus ir privilegijas, susijusius su atitinkamomis 
licencijomis, kad visoje ES būtų galimas pilotų licencijų tarpusavio pripažinimas.  

2011 

35 MOVE Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/42 dėl civilinės aviacijos įvykių 
pranešimų 

Nauja redakcija Direktyva siekiama užkirsti kelią aviacijos nelaimėms – numatyta rinkti ir nagrinėti 
informaciją apie civilinės aviacijos įvykius (nustatyti nelaimių ženklus). Peržiūros tikslas – 
veiksmingiau naudoti duomenis apie įvykius ES lygmeniu, visų pirma duomenis apie įvykius 
geriau integruoti centrinėje duomenų bazėje, taip pat patobulinti ir supaprastinti kokybiškų 
duomenų srautus tarp aviacijos institucijų nelaimių prevencijos tikslais. 

2011 

36 OLAF Reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių 
narių administracinių institucijų tarpusavio 
pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos 
bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą 
muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą, iš 
dalies pakeistas Reglamentu Nr. 766/2008 ir 
Sprendimu 2009/917/TVR dėl informacinių 
technologijų naudojimo muitinės tikslais 

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

2011 

37 SANCO Reglamentas, kuriuo peržiūrima Direktyva 
2009/39/EB dėl specialios mitybinės paskirties 
maisto produktų 

Peržiūra Pagrindinis peržiūros tikslas – supaprastinti specialios mitybinės paskirties (dietinių) maisto 
produktų reguliavimo sąlygas, nesumažinant dabartinio maisto saugos ir vartotojų 
informavimo lygio.  
Visų pirma siekiama maisto sektoriaus ūkinės veiklos vykdytojams ir valstybėms narėms 
užtikrinti aiškesnes ir paprastesnes taisykles, susijusias su dietinių maisto produktų srities 
pranešimo tvarka. 
Direktyvą pakeitus reglamentu sumažės pavojus, kad skirsis įgyvendinimas valstybėse narėse. 

2011 

38 SANCO Reglamentas, kuriuo peržiūrimi teisės aktai (12 
direktyvų) dėl prekybos sėkla ir dauginamąja 
medžiaga, siekiant skatinti inovacijas sėklų 
srityje 

Peržiūra Pagrindinis tikslas – pakeisti 12 direktyvų dėl sėklos ir dauginamosios medžiagos, taip pat 
atnaujinti ir supaprastinti teisės aktus, siekiant geresnio reglamentavimo. Pagrindinis 
nuolatinis teisės aktų tikslas – užtikrinti vartotojų lūkesčius atitinkančius sveikos ir 
kokybiškos sėklos ir dauginamosios medžiagos tapatumą ir galimybę jų įsigyti. Kartu 
iniciatyva siekiama sumažinti bendrą administracinę naštą ir užtikrinti reglamentavimo 
sistemos lankstumą, atsižvelgiant į globalizaciją, specializaciją ir naujų žemės ūkio prekių 
naudojimo būdų raidą, taip pat į visuomenės lūkesčių dėl žemės ūkio ir natūralios gamtinės 
aplinkos sąveikos raidą. Taigi iniciatyva siekiama skatinti inovacijas minėtoje srityje ir 
sustabdyti biologinės įvairovės praradimą, taip pat užtikrinti, kad visoje ES teisės aktai būtų 
įgyvendinami darniai, ir padidinti ekonominį konkurencingumą, užtikrinant laisvą sėklos ir 
dauginamosios medžiagos judėjimą ES.  

2011 
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39 SANCO Higienos teisės aktų rinkinys (Sprendimas 
2007/205 dėl sudėtinių produktų ir mėsos 
tikrinimo)  

 Peržiūra Sudėtiniai produktai. Pirmasis tikslas – pakeisti pereinamojo laikotarpio priemones dėl 
sudėtinių produktų importo (Komisijos sprendimas 2007/275), kaip Komisija pažadėjo Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete, kai pereinamojo laikotarpio priemonių 
taikymas buvo pratęstas. Pasiūlymu dabartinės gyvūnų sveikatos srities sudėtinių produktų 
importo taisyklės suderinamos su visuomenės sveikatos taisyklėmis ir iš dalies pašalinama 
nesąžininga trečiųjų šalių ir valstybių narių konkurencija. Pagal pasiūlymą padaugėtų 
visuomenės sveikatos sertifikavimo, tačiau būtų nustatytas vienas pažymėjimas ir visuomenės 
sveikatos, ir gyvūnų sveikatos sertifikavimo reikmėms, taip pat visų rūšių gyvūninės kilmės 
maistui (administracinės naštos sumažinimas). Antra, Reglamentas Nr. 853/2004 turėtų būti 
persvarstytas, kad būtų nustatyti rizika pagrįsti reikalavimai, susiję su sudėtiniais produktais.  
Mėsos tikrinimas. Tikslas – atlikti mėsos tikrinimo peržiūrą, kad būtų prisitaikyta prie tam 
tikrų zoonozių epidemiologinės padėties. Turėtų būti geriau atsižvelgiama į kylančią naujo 
pobūdžio riziką ir mažiau dėmesio galėtų būti skiriama mažesnei rizikai, kad būtų užtikrintas 
rizika pagrįstas požiūris. Iniciatyva bus plėtojama konsultuojantis su pagrindiniais prekybos 
partneriais trečiosiose šalyse, siekiant palengvinti eksportą.  

2011 

40 SANCO Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
medicinos prietaisų, kuria panaikinamos 
direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, 
pasiūlymas, taip pat Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl in vitro diagnostikos 
medicinos prietaisų, kuria panaikinama 
Direktyva 98/79/EB, pasiūlymas  

Nauja redakcija - 
Peržiūra 

Medicinos prietaisai. Peržiūros tikslas – supaprastinti ir sugriežtinti taisykles, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą ir kartu – sklandų vidaus rinkos veikimą, taip pat 
sektoriaus konkurencingumą ir inovacinius gebėjimus. Iš dabartinės tvarkos vertinimo matyti, 
kad esama teisinių trūkumų, susijusių su produktais, kuriems netaikomi jokie konkretūs 
Sąjungos teisės aktai, taigi būtina šalinti tam tikrus sistemos trūkumus.  
In vitro diagnostikos medicinos prietaisai. Peržiūros tikslas – supaprastinti ir sugriežtinti 
taisykles, siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą ir kartu – sklandų vidaus rinkos 
veikimą, taip pat sektoriaus konkurencingumą ir inovacinius gebėjimus. Iš dabartinės tvarkos 
vertinimo matyti, kad esama išaiškintinų klausimų, taip pat yra į teisės aktus įtrauktinų 
aspektų, be to, būtina užtikrinti tam tikrą konvergenciją su mūsų pagrindinių prekybos 
partnerių taisyklėmis. 

2012 

41 SANCO Direktyva dėl klinikinių tyrimų, kuria siekiama 
skatinti klinikinius mokslinius tyrimus ir 
inovacijas vaistų sektoriuje 

Peržiūra Tikslas – peržiūrėti Direktyvą dėl klinikinių tyrimų, kad būtų pašalinti trūkumai, nustatyti per 
įvairius ankstesniais metais Komisijos atliktus vertinimus. Tikslas – tobulinti žinias ir 
inovacijas klinikinių tyrimų srityje. Pasiūlymu būtų atsižvelgiama į tai, kad dauguma 
stambesnių klinikinių tyrimų vykdomi Europos mastu. Klausimai, kuriuos būtų galima spręsti 
– administracinių vėlavimų prieš pradedant klinikinius tyrimus skaičiaus mažinimas, skirtingų 
sprendimų visoje ES vengimas, taip pat ataskaitų teikimo procedūrų racionalizavimas. 

2012 

42 SANCO Naujas gyvūnų sveikatos teisės akto pasiūlymas 
(pirmas teisės aktas iš trijų aktų rinkinio) – 
(reglamentas) 

Naujas Pasiūlymas bus pagrįstas patirtimi, įgyta įgyvendinant šiuo metu galiojančius teisės aktus, ir 
atliktu išsamiu ES gyvūnų sveikatos politikos vertinimu. Naujojo gyvūnų sveikatos teisės akto 
tikslas – nustatyti aiškesnę ES gyvūnų sveikatos reglamentavimo struktūrą, pagal kurią keli 
teisės aktai sudarytų vieną visapusišką gyvūnų sveikatos sistemą. 

2012 
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43 SANCO Reglamentas Nr. 882/2004 dėl oficialios 
kontrolės maisto grandinės etapuose, visų pirma 
kiek tai susiję su oficialios kontrolės 
finansavimu, veterinarinių vaistų likučių 
kontrole (Direktyva 96/23/EB) ir produktų ir 
gyvūnų, įvežamų į ES iš trečiųjų šalių, 
veterinarinių patikrinimų organizavimo 
principais (Direktyva 97/78/EB ir Direktyva 
91/496/EEB) (antras teisės aktas iš trijų aktų 
rinkinio) 

Peržiūra Reglamento Nr. 882/2004 peržiūra siekiama atsižvelgti į vykdomų (mokesčių, likučių, 
importo kontrolės) vertinimų rezultatus. Minėtais vertinimais siekiama padidinti oficialios 
kontrolės maisto grandinės etapuose veiksmingumą. Peržiūra dėmesys kreipiamas į specialiai 
reguliuojamas sritis (likučiai) ir vykdymo neatitikimus bei skirtumus (mokesčiai), taip pat 
nustatomas lankstesnis rizika pagrįstas požiūris į sienų kontrolę. 
Peržiūra taip pat siekiama užtikrinti visapusiškai integruotą kontrolės sistemą, kuri aprėptų 
gyvūnų sveikatos ir augalų sveikatos sritis, taip pat supaprastinti Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimo vykdymo srityje sistemą. 
Pasiūlymu taip pat bus siekiama supaprastinti ir racionalizuoti bendrą sistemą, pagal kurią 
Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja pagal reglamento nuostatas. 

2012 

44 SANCO ES augalų sveikatos teisė 
(trečias teisės aktas iš trijų aktų rinkinio) 

 Iniciatyva atsižvelgiama į poreikį atnaujinti esamą augalų sveikatos sistemą, remiantis 
neseniai atliktu jos ex-post vertinimu. Jeigu bus patobulinta naujų pesticidų ir ligų prevencija, 
vėliau nereikės vykdyti brangių šalinimo arba kontrolės kampanijų, taip pat bus galima 
išvengti didesnio pesticidų naudojimo, bus užtikrinta tvari gamyba ir konkurencingumas 
žemės ūkio srityje, be to, bus lengviau užtikrinti maisto saugą ir miškų, kraštovaizdžio ir sodų 
apsaugą. Jeigu bus patobulinti teisės aktai ir nustatytos darnesnės įgyvendinimo nuostatos, bus 
galima veiksmingiau atsižvelgti į globalizacijos ir klimato kaitos poveikį augalų sveikatai. 

2012 

45 SANCO Direktyva dėl veterinarinių vaistų  Peržiūra Teisės aktai dėl veterinarinių vaistų bus įvertinti, siekiant nustatyti per didelę administracinę 
naštą ir konkrečias problemas, pvz., patvirtintų veterinarinių vaistų mažųjų gyvūnų ligoms 
arba retoms ligoms gydyti stokos problemą. Peržiūros tikslas – padidinti galimybę gauti 
vaistus rinkoje ir sumažinti įmonių naštą, racionalizuojant veterinarinių vaistų patvirtinimo 
procesą, kartu užtikrinant visuomenės sveikatą, gyvūnų sveikatą ir aplinkos apsaugą. 

2012 

46 TAXUD Teisės akto dėl bendros konsoliduotos įmonių 
pelno mokesčio bazės pasiūlymas 

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

2011 

47 TAXUD Direktyva dėl bendros apmokestinimo sistemos, 
taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių 
asocijuotų bendrovių 

Nauja redakcija Tikslas – išplėsti direktyvos taikymo sritį sumažinant dalyvavimo ribas, įtraukiant 
netiesiogines kontroliuojančiąsias bendroves ir atnaujinant priedą (bendrovių rūšys). Šis 
pasiūlymas bus paskelbtas kartu su komunikatu dėl dvigubo bendrovių apmokestinimo.  

2011 

48 TAXUD Teisėkūros iniciatyva dėl PVM taikymo 
valdžios institucijoms ir atleidimo nuo šio 
mokesčio 

Naujas Užtikrinti vienodas sąlygas privatiems ir valstybiniams subjektams, užtikrinant neutralią PVM 
sistemą. 
Išnagrinėti dabartines su PVM taisyklių taikymu valstybinėms institucijoms ir visuomenės 
labui vykdomai veiklai susijusias problemas ir nustatyti jų skaičių. 

2012 
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IV priedas. Atsiimtinų dar nepriimtų pasiūlymų sąrašas 
Generaliniai 
direktoratai 

COM/SEC. Tarpinstitucinė 
nuoroda 

Pavadinimas  Pagrindimas 

ENER SEC(2008) 1903 TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos bendrijos pozicijos Energijos bendrijos ministrų taryboje 
nustatymo (Briuselis, 2008 m. birželio 27 d.) pasiūlymas 

Nebeaktualus. 

ENER COM(2003) 032 TARYBOS DIREKTYVOS (Euratomas) dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo pasiūlymas  

2010 m. Komisija turėtų priimti naują 
Branduolinių atliekų direktyvą. 

ENV COM(1992) 316/2 TARYBOS SPRENDIMO, įgaliojančio Komisiją Bendrijos vardu derėtis dėl Tarptautinę banginių 
medžioklės reguliavimo konvenciją iš dalies keičiančio protokolo, projektas; Vašingtonas, 1946 m. 
gruodžio 2 d. 

2009 m. Taryba priėmė daugiametį Tarybos 
sprendimą šiuo klausimu. Šis pasiūlymas 
nebeaktualus. 

ENV COM(2008) 174 TARYBOS SPRENDIMO, nustatančio Europos bendrijos vardu priimtiną poziciją dėl Orhuso 
konvencijos 14 straipsnio interpretacijos, pasiūlymas 

Šis pasiūlymas gali būti atsiimtas, nes šalių 
Orhuso susitikimas, kuriam pasiūlymas buvo 
parengtas, įvyko 2008 m., taigi šiuo metu jis 
nebeaktualus.  

ENV COM(2008) 695 TARYBOS SPRENDIMO, kuriuo nustatoma Europos bendrijos vardu priimama pozicija dėl 
pasiūlymų iš dalies keisti Migruojančiųjų laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos I ir II 
priedus, kurios turi būti laikomasi devintajame Konvencijos šalių konferencijos susitikime, 
pasiūlymas 

Susitikimas dėl Nykstančių laukinės faunos ir 
floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos 
(angl. CITES) jau įvyko, taigi šis pasiūlymas 
nebeaktualus.  

MARE COM(2009) 505 TARYBOS REGLAMENTO, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 754/2009, kuriuo leidžiama 
tam tikrų grupių laivams netaikyti Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 III skyriuje nustatytos žvejybos 
pastangų sistemos, pasiūlymas 

Nebeaktualus. Susijęs su 2009 m. sausio 16 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 43/2009, kuriuo 
2009 metams nustatomos tam tikrų žuvų 
išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos 
galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos 
Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams 
vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti 
žvejybos apribojimus. 

MARE COM(2009) 506 Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 43/2009 dėl tam tikrų žuvų išteklių 
grupių žvejybos galimybių ir susijusių sąlygų, pasiūlymas 

Nebeaktualus. Susijęs su 2009 m. sausio 16 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 43/2009, kuriuo 
2009 metams nustatomos tam tikrų žuvų 
išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos 
galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos 
Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams 
vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti 
žvejybos apribojimus. 

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

Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomas ilgalaikis europinių paprastųjų jūrinių lydekų šiaurinių 
išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų valdymo planas  
 

Komisija pakeitė poziciją šia tema. 
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MOVE COM(2008) 650 
2008/0650(COD) 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, iš dalies keičiančios Direktyvą 
2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo, 
pasiūlymas 

Komisija pakeitė poziciją šia tema. Kaip 
Komisija pranešė Transporto taryboje 
2010 m. birželio 24 d., ji rengiasi atsiimti šį 
pasiūlymą, kurį atmetė Europos Parlamentas. 

RELEX COM(2006) 704 
2006/0232/APP 

TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos 
Konfederacijos pasikeitimo laiškais, kuriuo patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių 
ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo 2004 m. spalio 26 d. protokolo 
dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos 
Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos 
Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Susitariančiųjų Šalių statusu joms įstojus į 
Europos Sąjungą teksto maltiečių kalba autentiškumas, patvirtinimo 

RELEX COM(2006) 717 
 2006/0235/APP 

TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos 
Konfederacijos pasikeitimo laiškais, kuriuo patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių 
ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo teksto čekų, estų, vengrų, 
latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis autentiškumas, patvirtinimo 

Šie du pasiūlymai nebeaktualūs. Jų Taryba 
nepriėmė, nes nemanyta, kad būtina priimti 
formalų Tarybos sprendimą. Užuot tai 
padariusi, Taryba aptariamus tekstus 
patvirtino remdamasi pranešimais dėl I/A 
punktų (pagal atskirą Protokolą su Šveicarijos 
Konfederacija). Abu pranešimus dėl I/A 
punktų Taryba priėmė 2007 m. gegužės 14 d. 

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

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl kai kurių teisės aktų, kuriems 
taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB pasiūlymas 

Šiuo pasiūlymu siekta pritaikyti teisėkūros 
priemones prie reguliavimo procedūros su 
tikrinimu. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 
naujų įstatymo galią turinčių teisės aktų atveju 
reguliavimo procedūra su tikrinimu naudotis 
nebeįmanoma. Taigi nebėra pasiūlymo 
teisinio pagrindo. 

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

TARYBOS DIREKTYVOS DĖL PREKYBOS PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLA PASIŪLYMAS 
(KONSOLIDUOTA VERSIJA) 

Nebeaktualus. Bus pateiktas išdėstytas nauja 
redakcija.  

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

TARYBOS DIREKTYVOS DĖL PREKYBOS JAVŲ SĖKLA PASIŪLYMAS 
(KONSOLIDUOTA VERSIJA) 

Nebeaktualus. Bus pateiktas išdėstytas nauja 
redakcija.  

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

TARYBOS REGLAMENTO dėl bendro žaliavinio tabako rinkos organizavimo pasiūlymas 
(Kodifikuota redakcija) 

Nebeaktualus. Pagrindinis teisės aktas iš 
dalies pakeistas, rengiamas iš dalies pakeistas 
kodifikuotas pasiūlymas. 

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

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr. 1601/91 dėl bendrųjų 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir 
pateikimo taisyklių, pasiūlymas (Nauja redakcija) 

Nebeaktualus. Bus pateiktas išdėstytas nauja 
redakcija.  

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

TARYBOS REGLAMENTO (EURATOMAS), nustatančio didžiausius leistinus maisto produktų ir 
pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos 
atvejo, pasiūlymas (Kodifikuota redakcija) 

Nebeaktualus. Iš dalies pakeistą kodifikuotą 
pasiūlymą nagrinėja teisėkūros institucija. 

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

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl akcinių bendrovių jungimo 
pasiūlymas (Kodifikuota redakcija) 

Nebeaktualus. Iš dalies pakeistą kodifikuotą 
pasiūlymą nagrinėja teisėkūros institucija. 

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

TARYBOS DIREKTYVOS 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginamąja medžiaga 
pasiūlymas (Kodifikuota versija)  

Nebeaktualus. Išdėstytas nauja redakcija. 
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SJ COM(2008) 544 
2008/0173(COD) 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių, 
kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio 
antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, 
palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo, pasiūlymas (Kodifikuota redakcija) 

Nebeaktualus. Rengiamas iš dalies pakeistas 
kodifikuotas pasiūlymas. 

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

TARYBOS DIREKTYVOS, nustatančios gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio 
patikrinimo organizavimo principus, pasiūlymas (Kodifikuota redakcija) 

Nebeaktualus. Bus pateiktas išdėstytas nauja 
redakcija.  

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

TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų formą, pasiūlymas 
(Kodifikuota versija) 

Numatyta atsiimti. Pirmenybė nebeteikiama. 

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

TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinės 
dalies nuostatų dėl Teisingumo Teismo įgaliojimų suderinimo PROJEKTAS 

Nebeaktualus. 

  


