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I pielikums. Stratēģiskās iniciatīvas, kuras paredzēts pieņemt 2011. gadā 
 

 Nosaukums Iniciatīvas veids Darbības jomas un mērķu apraksts Paredzētais 
pieņemšanas 
datums 

Atjaunot izaugsmi nodarbinātības jomā: paātrināt virzību stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros 
Stiprināt ekonomikas pārvaldību un uzsākt „Eiropas pusgadu” 
1 Gada izaugsmes pētījums Neleģislatīva Komisijas paziņojuma par Eiropa 2020 turpmākā darba ietvaros Komisija iesniegs gada 

izaugsmes pētījumu, kam pievienots paziņojums, kurš būs galvenais ieguldījums apspriedēs 
Eiropadomes pavasara sanāksmē. Pētījumā tiks iekļauts pārskats, ziņošana par progresu un 
uz nākotni vērsta daļa, kurā ierosināti stratēģiski politikas norādījumi horizontāli dalībvalstīs.

2011. gada 
1. ceturksnis 

2 Ekonomikas pārvaldības turpmākā darba 
stiprināšana 

Leģislatīva Turpmākais darbs pie Komisijas 2010. gada 29. septembra priekšlikumiem, kuru mērķis ir 
stiprināt Eiropas fiskālo sistēmu un paplašināt makroekonomisko pārraudzību, lai novērstu 
nelabvēlīgu makroekonomisko nestabilitāti.  

2011. gada 
1. ceturksnis 

Finanšu regulējums: reformas procesa pabeigšana 
3 Grozījums regulā par kredītvērtējuma aģentūrām Leģislatīva Novērst finanšu iestāžu, ieguldītāju, aizņēmēju un valsts pārvaldes iestāžu pārlieku 

paļaušanos uz kredītreitingiem, konkurences trūkumu kredītreitingu aģentūru nozarē, modeļa 
„reitinga izdevējs maksā” piemērotību un suverēno kredītreitingu specifiku. 

2011. gada 
2. ceturksnis 

4 Tiesību akta priekšlikums par banku krīžu vadības 
un risināšanas sistēmu 

Leģislatīva Stiprināt sadarbību un koordināciju starp attiecīgajām iestādēm, nodrošināt tām saskaņotu 
instrumentu kopumu un ieviest ex ante banku noregulējuma fondus. 

2011. gada 
2. ceturksnis 

5 Grozījumi Kapitāla prasību direktīvās (CRD IV) 
(pārnests no 2010. gada) 

Leģislatīva Vispārīgais mērķis: panākt, lai tiesiskais regulējums vēl vairāk reaģētu uz tirgus apstākļiem, 
tādējādi uzlabojot finanšu stabilitāti, aizsargājot kreditoru un nodokļu maksātāju intereses, 
uzlabojot vienlīdzīgus konkurences apstākļus globālā mērogā, vienlaikus nodrošinot ES 
banku nozares starptautisko konkurētspēju un turpmāk veicinot iekšējā tirgus integrāciju, 
uzlabojot vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas Savienībā. 

2011. gada 
2. ceturksnis 

6 Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas 
pārskatīšana (pārnests no 2010. gada) 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķi ir i) paplašināt tirgus manipulācijas un iekšējās informācijas 
ļaunprātīgas izmantošanas darījumos aizlieguma darbības jomu, lai iekļautu jaunus 
tirgus/instrumentus; ii) palielināt Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas preventīvo 
ietekmi, izmantojot kompetento administratīvo iestāžu īstenotu efektīvāku un konsekventāku 
izpildi, īpaši attiecībā uz sankcijām; un iii) virzīties uz vienotu noteikumu kopumu, 
precizējot dažus noteikumus, attiecīgā gadījumā samazinot iespējas un rīcības brīvību un 
samazinot administratīvo slogu, īpaši MVU. 

2011. gada 
1. ceturksnis 

7 Direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem 
pārskatīšana 

Leģislatīva Palielināt ieguldītāju uzticību, kā arī sasniegt vispārējo mērķi – vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus , nodrošinot tirgus efektivitāti un pārredzamību. 

2011. gada 
2. ceturksnis 

8 Direktīva par atbildīgu aizdošanu un aizņemšanos Leģislatīva  Palīdzēt izveidot hipotekāro kredītu integrētu vienoto tirgu, palielinot patērētāju uzticību un 
patērētāju aizsardzības līmeņus, pārrobežu aizdošanu un aizņemšanos un konkurenci tirgū. 
Veicināt finanšu stabilitāti visā ES, nodrošinot, ka hipotekāro kredītu tirgi nedarbojas tādā veidā, 
kas var novest pie pārmērīgiem parādiem, saistību neizpildes un tiesību atņemšanas izpirkt ķīlu 
zīmi. Jāiesniedz kopā ar Paziņojumu par labāko praksi attiecībā uz hipotēkām, izvairoties no 
tiesību atņemšanas izpirkt ķīlu zīmi, un Ieteikumu par finanšu integrāciju. 

2011. gada 
1. ceturksnis 
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 Nosaukums Iniciatīvas veids Darbības jomas un mērķu apraksts Paredzētais 
pieņemšanas 
datums 

9 Tiesību akta priekšlikums par piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem 

Leģislatīva Kopumā veicināt visu ES pilsoņu pilnīgu dalību iekšējā tirgū un jo īpaši veicināt piekļuvi 
tiešsaistes precēm un pakalpojumiem. Konkrētais mērķis ir nodrošināt, lai ikvienam ES 
pilsonim vai iedzīvotājam ir tiesības uz banku pamatpakalpojumiem, tostarp minimālajām 
elektronisko maksājumu iespējām. 

2011. gada 
1. ceturksnis  

Gudra izaugsme 
10 Paziņojums par integrētāku Eiropas Standartizācijas 

sistēmu un tiesību akta priekšlikums par 
standartizāciju, ietverot cita starpā IKT nozari 

Neleģislatīva/ 
leģislatīva 

Iniciatīvas mērķis ir paātrināt un modernizēt standartu noteikšanu, lai nodrošinātu 
savietojamību un veicinātu inovāciju strauji mainīgajos globālajos tirgos. 

2011. gada 
1. ceturksnis 

11 Paziņojums par augstākās izglītības modernizāciju Neleģislatīva  Nolūks ir pārskatīt šo politikas darba kārtību un ierosināt jaunus mērķus tās nākotnei. Tas, 
iespējams, ietvers priekšlikumus attiecībā uz pārredzamību un augstākās izglītības iestāžu 
klasifikācijas sistēmu. 

2011. gada 
3. ceturksnis 

Ilgtspējīga izaugsme 
12 Ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju 

līmeni 2050. gada plāns 
Neleģislatīva  Šajā paziņojumā analizē pagaidu ceļu ES pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 

emisiju līmeni līdz 2050. gadam, tostarp starpposma mērķus līdz 2030. gadam, lai garantētu 
ES energoapgādes drošību un veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību, vienlaikus 
nodrošinot, ka ierosinātie pasākumi ir visrentablākie un nerada negatīvas sadales sekas. 
Rezultātā redzējums par nepieciešamajām strukturālajām un tehnoloģiskajām izmaiņām 
veicina stratēģijas Eiropa 2020 pamatiniciatīvu „Resursu ziņā efektīva Eiropa”. 

2011. gada 
1. ceturksnis 

13 2050. gada enerģētikas plāns Neleģislatīva  Plānā tiks aplūkots ES enerģētikas sistēmas iespējamo attīstības ceļu klāsts līdz 2050. gadam, 
virzībā uz zemu oglekļa dioksīda emisiju, resursu ziņā efektīvu sistēmu, kas ļauj labāk 
novērtēt šodienas lēmumu ietekmi un labāk izprast šodien nepieciešamos stratēģiskas 
nozīmes lēmumus (piemēram, infrastruktūras plānošana).  

2011. gada 
3. ceturksnis 

14 Plāns resursu ziņā efektīvai Eiropai Neleģislatīva  Resursu ziņā efektīvas Eiropas pamatiniciatīvas ietvaros, pamatojoties uz citiem 
priekšlikumiem saskaņā ar šo pamatiniciatīvu un papildinot tos, plānā tiks izklāstīta 
saskaņota politikas nostādņu un darbību sistēma dažādās politikas jomās, kas ir nepieciešama 
pārejai uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku. Mērķis ir palielināt resursu produktivitāti un 
atsaistīt ekonomikas attīstību no resursu izmantošanas un resursu izmantošanu no tās 
ietekmes uz vidi, palielināt konkurētspēju un veicināt apgādes drošību un ES neatkarību no 
resursiem. 

2011. gada 
2. ceturksnis 

15 Eiropas energoefektivitātes plāns līdz 2020. gadam Neleģislatīva  Paziņojumā tiks noteikti galvenie pasākumi, lai pilnībā sasniegtu rentablu energotaupības 
potenciālu par 20 % līdz 2020. gadam visās nozarēs, tostarp celtniecībā, komunālajos 
pakalpojumos, transportā un rūpniecībā. Papildus tam tiks analizēta pieredze, kas gūta pirmā 
energoefektivitātes rīcības plāna īstenošanā. 

2011. gada 
1. ceturksnis 

16 Direktīva par energoefektivitāti un ietaupījumiem Leģislatīva  Šī iniciatīva ir Eiropas energoefektivitātes plāna papildinājums. Tā nodrošinās uzlabotu 
sistēmu dalībvalstu energoefektivitātes un ietaupījumu politikai, tostarp mērķus, valstu 
energoefektivitātes rīcības plānu lomu, publiskā sektora parauglomu, finansēšanu, patērētāju 
informēšanu. Tajā tiks noteikti arī instrumenti, lai attīstītu energopakalpojumu tirgu un 

2011. gada 
3. ceturksnis 
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pieņemšanas 
datums 

energouzņēmumu lomas energotaupības veicināšanā visā energoapgādes ķēdē, tostarp 
piegādē galalietotājiem. Tajā tiks noteikti pamatnosacījumu lielākai ražošanas, pārvades un 
sadales efektivitātei, tostarp pastiprināti pasākumi koģenerācijas un centralizētas 
siltumapgādes un dzesēšanas veicināšanai. Tā aizstās Energopakalpojumu Direktīvu 
2006/32/EK. 

17 Baltā grāmata par transporta nozares nākotni 
(pārnests no 2010. gada) 
 

Neleģislatīva Baltajā grāmatā tiks aprakstīta transporta nākotne līdz 2050. gadam, lai nodrošinātu 
transporta iekšējo tirgu, inovāciju un modernu infrastruktūru. Tajā tiks noteikts vispārējs 
satvars pasākumiem nākamajā desmitgadē tādā jomā kā transporta infrastruktūra, tiesību akti 
par iekšējo tirgu, transporta dekarbonizēšana, tehnoloģija satiksmes pārvaldībai un videi 
nekaitīgu transportlīdzekļu ražošanai, kā arī tiks noteikta standartizācijas, uz tirgu balstītu 
instrumentu un stimulu izmantošana.  

2011. gada 
1. ceturksnis 

Integrējoša izaugsme 
18 Likumdošanas iniciatīva par darba ņēmēju 

norīkošanu darbā 
Leģislatīva  Vispārīgais mērķis ir uzlabot Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā 

īstenošanu un izpildi. Konkrētāk mērķis ir nodrošināt darbā norīkoto darba ņēmēju tiesību 
efektīvu ievērošanu un precizēt valstu iestāžu un uzņēmumu pienākumus. Mērķis ir arī 
uzlabot sadarbību starp valstu iestādēm, informācijas sniegšanu uzņēmumiem un darba 
ņēmējiem, nodrošināt efektīvu izpildi ar sankcijām un korektīvu rīcību un novērst 
piemērojamo noteikumu apiešanu un ļaunprātīgu izmantošanu.  

2011. gada 
4. ceturksnis 

19 Direktīvas par darba laiku (Direktīva 2003/88) 
pārskatīšana (pārnests no 2010. gada) 

Leģislatīva  Mērķis ir pielāgot direktīvu jaunajiem apstākļiem, ko radījusi darba modeļu attīstība, un 
precizēt direktīvas īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz dežūras laika problēmu. Pārskatīšanas 
darbības joma tiks noteikta, ņemot vērā sociālo partneru apspriedes rezultātus. 

2011. gada 
3. ceturksnis 

20 Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu 
valsts atbalsta noteikumu pārskatīšana: 
- Nostādnes valsts atbalstam attiecībā uz 
kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu, 
- Komisijas Lēmums par LESD 106. panta 2. punkta 
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz 
kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu. 

Neleģislatīva Gan nostādņu, gan lēmuma termiņš beidzas 2011. gada novembrī. Pārskatīšanas mērķis būs 
novērtēt pašreizējos noteikumus un izpētīt iespējas pielāgot un uzlabot noteikumus. 

2011. gada 
4. ceturksnis 

21 Baltā grāmata par pensijām Neleģislatīva Straujā iedzīvotāju novecošanās rada tūlītēju un ilgtermiņa problēmu pensiju sistēmām. Ja 
ES vēlas pietiekami atbalstīt un papildināt dalībvalstu centienus nodrošināt pietiekamas un 
ilgtspējīgas pensijas pilsoņiem, Eiropas nepilnīgais un sadrumstalotais politikas 
koordinācijas satvars un regula jāpārskata kopumā. Kā papildinājums tālejošai apspriešanai, 
kas sākta ar zaļo grāmatu (2010. gada 7. jūlijā), baltā grāmata pievērstos dažām vai visām 
konstatētajām problēmām. 

2011. gada 
3. ceturksnis 

Vienotā tirgus izaugsmes potenciāla izmantošana 
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22 Tiesību akta priekšlikums par kolektīvo tiesību 
pārvaldību 

Leģislatīva Nodrošināt skaidru un stabilu satvaru pārrobežu pakalpojumiem, kas ir atkarīgi no dažādu 
autortiesību precizēšanas. Lielāks skaits pārrobežu pakalpojumu veicinās plašāku piedāvājumu 
klāstu klientiem.  

1. ceturksnis 

23 Tiesību akta priekšlikums par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) 

Leģislatīva Priekšlikuma mērķis ir vienkāršot nodokļu noteikumus, samazināt atbilstības izmaksas un 
novērst nodokļu šķēršļus, ar kuriem pašlaik saskaras uzņēmumi pārrobežu darbības 
situācijās. 

2011. gada 
1. ceturksnis 

24 Paziņojums par PVN stratēģijas nākotni Neleģislatīva Paziņojuma mērķis būs noteikt darbības, kas var samazināt administratīvo slogu, apkarot 
krāpšanu, modernizēt un vienkāršot pašreizējo sistēmu.  

2011. gada 
4. ceturksnis 

25 Turpmākais darbs pēc apspriešanas par kolektīvo 
pārsūdzību 
 

Neleģislatīva Paziņojuma mērķis ir iepazīstināt ar vispārīgajiem principiem saistībā ar kolektīvo 
pārsūdzību un turpmākajiem politikas virzieniem kā turpmāko darbu pēc 2010. gadā sāktās 
sabiedriskās apspriešanas. 

2011. gada 
4. ceturksnis 

26 Tiesību akta priekšlikums par alternatīvu strīdu 
izšķiršanu (ASI) Eiropas Savienībā 

Leģislatīva  ASI shēmas var piedāvāt lētu, vienkāršu un ātru kompensāciju patērētājiem. Tās var būt 
svarīgs instruments uzņēmuma reputācijas saglabāšanai un klientu attiecību un uzticības 
saglabāšanai. ASI nav sasniegusi visu potenciālu. Ne visus patērētāju strīdus var izšķirt ar 
ASI, jo atsevišķās nozarēs nav ieviestas shēmas. Patērētāju un uzņēmumu izpratne par ASI 
joprojām ir neliela. ASI veicināšana vairos patērētāju paļāvību uz pārrobežu iepirkšanos un 
iekšējā tirgus darbību.  

2011. gada 
4. ceturksnis 

27 Iniciatīvu pakete attiecībā uz lidostām: 1) lidostu 
jaudas novērtējums un inventarizācija, 2) laika logu 
regulas pārskatīšana, 3) lidlauka pakalpojumu 
direktīvas pārskatīšana, 4) aviācijas trokšņa 
direktīvas pārskatīšana. 

Leģislatīva/ 
neleģislatīva  

Visaptverošā paziņojumā tiks aplūkots lidostu politikas stāvoklis. Tam pievienos pārskatītus 
tiesību aktu priekšlikumus par lidlauka pakalpojumiem, laika logiem un trokšņa tiesību aktu 
kopā ar jaunu priekšlikumu par lidostu jaudas novērtējumu un inventarizāciju. 

2011. gada 
2. ceturksnis 

Pilsoņu programmas īstenošana: brīvība, drošība un tiesiskums 
28 Juridisks instruments par Eiropas līgumtiesībām Leģislatīva  Šī iniciatīva ir turpmākais darbs pēc 2010. gada zaļās grāmatas. Tajā tiks izklāstīta Komisijas 

politikas izvēle samazināt darījumu izmaksas un juridisku nenoteiktību uzņēmumiem, kā arī 
patērētāju uzticības trūkumu iekšējam tirgum, ko rada atšķirības starp valstu līgumtiesībām. 

2011. gada 
4. ceturksnis 

29 Regula par spriedumu izpildes efektivitātes 
uzlabošanu Eiropas Savienībā: pārrobežu parādu 
atgūšana 

Leģislatīva  Šīs iniciatīvas mērķis ir ierosināt saskaņotu pieeju dalībvalstīs pārrobežu parādu atgūšanai, 
izmantojot bankas kontu arestu, tādējādi vienkāršojot lietas kreditoriem, kas iesaistīti 
pārrobežu strīdos, un nodrošinot viņu prasību efektīvi izpildi ārvalstīs.  

2011. gada 
2. ceturksnis 

30 Direktīva par noziedzīgos nodarījumos cietušo 
tiesībām un viņiem pieejamo atbalstu 

Leģislatīva  Šīs iniciatīvas mērķis ir izstrādāt visaptverošu pasākumu kopumu cietušo aizsardzībai, lai 
nodrošinātu, ka noziedzīgos nodarījumos cietušie saņemtu nepieciešamo palīdzību (juridisko, 
psiholoģisko un citu) visās ES dalībvalstīs, ka viņi varētu vērsties tiesas iestādēs un iegūt 
viņiem pienākošās tiesības, kā arī ka viņi saņemtu pietiekamu aizsardzību apdraudējuma 
gadījumā. 

2011. gada 
2. ceturksnis 

31 Iniciatīvas par lietpratīgām robežām:  
 
- Tiesību akta priekšlikums par 
ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (EES) izveidi. 

Leģislatīva/ 
neleģislatīva 

Mērķis ir aizsargāt mūsu robežu drošību, vienlaikus nodrošinot, ka Eiropa paliek pieejama 
biežiem ceļotājiem, izmantojot robežu pārvaldības modernas tehnoloģijas. EES sagatavotu 
informāciju, kas palīdzētu identificēt un apzināt nelegālos imigrantus (īpaši uzturēšanās 
termiņa pārsniedzējus), tādējādi novēršot nelegālo imigrāciju. Tā palīdzēs arī saglabāt augstu 

2011. gada 
2. ceturksnis 



 

LV 6   LV 

 Nosaukums Iniciatīvas veids Darbības jomas un mērķu apraksts Paredzētais 
pieņemšanas 
datums 

 
- Tiesību akta priekšlikums par reģistrēto ceļotāju 
programmas (RCP) izveidi. 
 
- Tiesību akta priekšlikums, ar ko groza Šengenas 
Robežu kodeksu. 
 
- Paziņojums par iespēju ieviest ES elektronisko 
ceļošanas atļaujas sistēmu (ESTA). 

drošības līmeni, sagatavojot informāciju, kas palīdzētu novērst terorismu un nopietnu 
noziedzīgu darbību, un ļaujot apzināt par terorismu un noziedzību aizdomās turamās 
personas.  
 
RCP, no otras puses, atvieglotu ES ārējo robežu šķērsošanu biežiem, iepriekš atlasītiem un 
iepriekš pārbaudītiem trešo valstu ceļotājiem, vienlaikus nodrošinot ES robežpolitikas 
vispārējo saskaņotību. Tāpēc kopā EES un RCP turpmāk attīstīs integrētu robežu pārvaldību, 
ļaujot personām, kam ir tiesības ieceļot Eiropas Savienībā, ieceļot vienkāršākā un ātrākā 
veidā, tajā pašā laikā tie būs svarīgi instrumenti nelegālās migrācijas un draudu drošībai 
apkarošanā. 
 
Šengenas Robežu kodekss būs jāgroza, lai ņemtu vērā tehniskās izmaiņas, kas radīsies 
priekšlikumu par EES un RCP rezultātā. 
 
Pēc tam, kad ASV un Austrālija ieviesīs ESTA (elektronisko ceļošanas atļaujas sistēmu), 
paziņojumā tiks izskatīts, vai ES arī būtu jāievieš šāda ESTA tās integrētās robežu 
pārvaldības kontekstā un kā papildinājums tās pašreizējai vīzu politikai. 

32 Iniciatīvas likumīgas ekonomikas aizsardzībai:  
 

– Paziņojums par visaptverošu politiku pret 
korupciju.  

– Priekšlikums jaunam tiesiskam regulējumam par 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju un 
atgūšanu. 

– Paziņojums par korupcijas novēršanas stratēģiju. 

Leģislatīva/ 
neleģislatīva 

Likumīgas ekonomikas aizsardzība ir prioritāte, lai nodrošinātu, ka ES var sasniegt 
stratēģijas ES 2020 mērķus. Šajā saistībā Paziņojums par visaptverošu politiku pret korupciju 
aplūkos novērtēšanas mehānisma izveidi, lai novērtētu korupcijas novēršanas centienus 
Eiropas Savienībā, un iepazīstinās ar sadarbības veidiem ar GRECO (Eiropas Padomes valstu 
grupa pret korupciju) šajā nolūkā.  
 
Priekšlikuma jaunam tiesiskam regulējumam, lai uzlabotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
konfiskāciju un atgūšanu Eiropas Savienībā, mērķis būs uzlabot esošos instrumentus, lai 
efektīvāk apkarotu noziedzīgi iegūtus līdzekļus. 
 
Visaptveroša stratēģija pret krāpšanu, nodrošinot satvaru ES finanšu interešu labākai 
aizsardzībai dažādās politikas jomās.  

2011. gada 
2. ceturksnis 

33 Jauns visaptverošs tiesiskais regulējums personas 
datu aizsardzībai Eiropas Savienībā (pārnests no 
2010. gada) 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir modernizēt esošo sistēmu personas datu aizsardzībai visās 
Savienības darbības jomās, lai saglabātu datu aizsardzības principu efektīvu piemērošanu un 
uzlabotu pašreizējos datus aizsardzības tiesību aktus, ņemot vērā globalizācijas problēmas, 
jaunās tehnoloģijas un valsts iestāžu prasības.  

2011. gada 
2. ceturksnis 

34 Priekšlikumi jauniem civilās aizsardzības tiesību 
aktiem 

Leģislatīva  Galvenais mērķis būs stiprināt reaģēšanas, sagatavotības un novēršanas ES spējas katastrofu 
gadījumos (cita starpā ar uzlabotu koordināciju un uzlabotiem pasākumiem, kuru mērķis ir 
garantēt civilās aizsardzības līdzekļu pamatkopuma pieejamību) atbilstīgi priekšlikumiem, 
kas izklāstīti 2010. gada novembra Paziņojumā par reaģēšanas ES spējas katastrofu 
gadījumos stiprināšanu. 

2011. gada 
4. ceturksnis 
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Eiropa pasaulē: ietekmes palielināšana globālā mērogā 
Visaptveroša tirdzniecības politika 
35 Priekšlikums pastiprināt atbalstu ES mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem tirgos ārpus ES 
Leģislatīva/ 
neleģislatīva 

ES līmeņa uzņēmumu atbalsta galvenie mērķi ir sniegt papildu palīdzību, kas ir 
nepieciešama MVU, lai piekļūtu svarīgākajiem tirgiem ārpus ES un attīstītu darbību tajos, 
kad šāda palīdzība piedāvā patiesu pievienoto vērtību. Atkarībā no esošā vai potenciālā 
tirgus ES pakalpojumi varētu būt nepieciešami saistībā ar palīdzību piekļūt tirgiem, 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, standartu noteikšanu un regulatīvajiem 
jautājumiem. Šie pakalpojumi tiks pielāgoti ES MVU vajadzībām, kas noteiktas vietējā 
mērogā katram konkrētajam attiecīgajam tirgum, un pakalpojumiem, kurus vietējā mērogā 
jau piedāvā citi pakalpojumu sniedzēji, piemēram, dalībvalstis vai ES uzņēmumu apvienības, 
piemēram, Eiropas uzņēmumu organizācijas, kas jau pastāv daudzās trešās valstīs. 
Sniegtajiem pakalpojumiem būtu jāpapildina, jāstiprina sadarbība ar šiem esošajiem 
pakalpojumu sniedzējiem. 

2011. gada 
4. ceturksnis 

36 Iniciatīva par trešo valstu uzņēmumu un preču 
piekļuvi ES publiskā iepirkuma tirgum (MASP – 
tirgus piekļuves shēma iepirkumam) 

Leģislatīva  Šīs regulas galvenais mērķis ir uzlabot nosacījumus, ar kādiem ES uzņēmumi var konkurēt 
par publiskiem līgumiem ārpus ES. Pašlaik ES piegādātāji saskaras ar ierobežojošu 
iepirkuma praksi daudzās ES galvenajās tirdzniecības partnervalstīs. Tāpēc šis priekšlikums 
mēģina nodrošināt satvaru, kas ES ļauj efektīvi rīkoties Kopējās tirdzniecības politikas jomā 
attiecībā uz ierobežojošu iepirkuma praksi dažās no ES tirdzniecības partnervalstīm. 

2011. gada 
3. ceturksnis  

37 Priekšlikums EP/Padomes regulai par vispārējās 
preferenču sistēmas (VPS) piemērošanu no 
2014. gada 1. janvāra 

Leģislatīva  Ar jauno regulu pārskatīs un uzlabos pašreizējo VPS regulu, lai nodrošinātu tās vienkāršību 
un paredzamību, kā arī palielinās atbalstu ilgtspējīgai attīstībai un jaunattīstības valstīm, 
kurām tas ir visvairāk vajadzīgs. 

2011. gada 
1. ceturksnis 

ES paplašināšanās, kaimiņattiecību, attīstības politika un humānā palīdzība 
38 Iniciatīva modernizēt ES attīstības politiku Neleģislatīva  Šī iniciatīva noteikts jaunas politikas nostādnes par attīstību. Tā pamatosies uz apspriešanas 

rezultātiem, kas sākta ar Zaļo grāmatu par ES attīstības politiku, kas atbalsta integrējošu un 
ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī uz citiem elementiem, piemēram, Zaļo grāmatu par budžeta 
atbalstu. Tā tiks papildināta ar šādām iniciatīvām: „Izaugsmes un ieguldījumu veicināšana 
(darbavietu radīšana partnerībā ar privāto sektoru)”, „Budžeta atbalsts” un „Ilgtspējīga 
attīstība/klimata pārmaiņas un enerģija kā izaugsmes virzītājspēks”. 

2011. gada 
4. ceturksnis 

39 Humānās palīdzības modernizācija  Leģislatīva  Padomes Regulas 1257/96 par humāno palīdzību pārskatīšanas galvenais mērķis būs pielāgot 
tiesību aktu jaunajai politikai/institucionālajai videi.  

2011. gada 
4. ceturksnis 

No ieguldījuma līdz ietekmei: ES politikas efektīva īstenošana 
Moderns budžets Eiropas nākotnei 
40 Priekšlikums par jaunu daudzgadu finanšu shēmu, 

tostarp priekšlikumi par dažādām politikas jomām 
Leģislatīva/ 
neleģislatīva  

Tajā tiks noteiktas budžeta prioritātes un priekšlikums par jaunu daudzgadu finanšu shēmu 
nākamajam periodam, kas sastāvēs no: 
1) Komisijas paziņojuma par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, 
2) Komisijas priekšlikuma Padomes regulai par jaunu daudzgadu finanšu shēmu, 
3) Komisijas priekšlikuma par jaunu pašu resursu lēmumu; 
4) Komisijas priekšlikuma par jaunu Iestāžu nolīgumu par pareizu finanšu pārvaldību un 
sadarbību budžeta jautājumos. 

2011. gada 
2. ceturksnis 



 

LV 8   LV 

 

Pamatojoties uz padziļinātām apspriedēm ar citām iestādēm par ES budžeta pārskatīšanu un 
apspriedēm, ko Komisija veiks jo īpaši par kopējo lauksaimniecības politiku, kopējo 
zivsaimniecības politiku, kohēzijas politiku un pētniecības politiku, Komisija iesniegs arī 
vērienīgus priekšlikumus par finanšu programmu un instrumentu nākamo paaudzi, lai labāk 
saskaņotu ES budžetu un politikas prioritātēm, jo īpaši stratēģiju Eiropa 2020. Šie 
priekšlikumi tiks iesniegti vairākās tiesību aktu paketēs 2011. gada otrajā pusē. Svarīgas 
politikas jomas, kurām jāpievēršas finanšu shēmā, ietvers cita starpā lauksaimniecību, 
klimata pārmaiņas, kohēziju, konkurētspēju, nodarbinātību, vidi, IKT, enerģijas, TEN-T un 
transporta infrastruktūru, zivsaimniecību un jūrlietas, sadarbību tieslietās un iekšlietās, kā arī 
pētniecību un inovāciju. Uzmanība tiks pievērsta arī ES interešu ārējai plānošanai pasaulē. 
Esošā struktūra tiks racionalizēta un vienkāršota, piemēram, ar lielāku uzsvaru uz finanšu 
inženieriju un finansējuma pieejamību, lai optimizētu pārvaldību un ietekmi. 
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II pielikums. Orientējošs saraksts ar iespējamām iniciatīvām, kas tiek apsvērtas* 
 

* Iniciatīvas ir sagrupētas atbilstoši politikas jomām. Ar (*) apzīmētās iniciatīvas ir ieteikuma tiesību iniciatīvas. 
 

2011. gads 
Nr
. 

Nosaukums Iniciatīvas veids Darbības jomas un mērķu apraksts 
 

Konkurence 
1 Nostādņu par valsts atbalstu kuģu 

būvei pārskatīšana 
Neleģislatīva Pārskats aptvers jautājumus par to, vai nozarei specifiskie noteikumi vēl aizvien ir vajadzīgi un, ja tie ir vajadzīgi, vai un 

cik lielā mērā vajadzīgs veikt grozījumus esošajos noteikumos. 
2 Komisijas paziņojums par 

kaitējuma noteikšanu zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībās saistībā ar 
konkurences noteikumu 
pārkāpšanu 

Neleģislatīva 2008. gada Baltajā grāmatā par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām saistībā ar konkurences noteikumu pārkāpšanu sniegti 
nesaistoši un pragmatiski norādījumi valstu tiesām un personām par apmēra noteikšanas jautājumiem civilajā tiesvedībā. 
Komisija plāno pieņemt paziņojumu, kas sniegs dažus ekonomiskus ieskatus par kaitējumu, kas nodarīts pret konkurenci 
vērstas darbības rezultātā, un metodēm, ko parasti izmanto šāda kaitējuma apmēra noteikšanai. 

3 Pamatnostādnes par valsts 
atbalstu jūras satiksmei 

Neleģislatīva Iniciatīvas mērķis ir pārskatīt pamatnostādnes par valsts atbalstu jūras satiksmei. 

4 Pamatnostādnes par atsevišķiem 
valsts atbalsta pasākumiem 
saistībā ar siltumnīcefekta gāzu 
emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmu 

Neleģislatīva Pamatnostādnes jāpieņem, lai izveidotu noteikumus atbalsta klasificēšanai saistībā ar emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu. 

5 Pamatnostādnes par finanšu 
iestāžu glābšanu un 
pārstrukturēšanu 

Neleģislatīva Saistībā ar finanšu krīzi Komisija 2009. gadā pieņēma Banku pārstrukturēšanas paziņojumu, kurā izklāstīti konkrēti 
nosacījumi, kas bankām jāievēro īpašā situācijā, kad finanšu iestādēm tiek piešķirts ar krīzi saistīts valsts atbalsts, 
pamatojoties uz 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu. Tiks sagatavotas jaunas pamatnostādnes par finanšu iestāžu 
glābšanu un pārstrukturēšanu, lai integrētu krīzes laikā gūto pieredzi un atkal izveidotu jaunu režīmu finanšu sektoram, 
pamatojoties uz 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu. 

Digitalizācijas programma 
6 Direktīvas 2003/98/EK par valsts 

sektora informācijas 
atkalizmantošanu pārskatīšana 

Leģislatīva  Direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu pārskatīšana, kas būs vērsta uz: 1) instrumenta 
darbības jomu, 2) ierobežojumiem maksai par valsts informācijas atkalizmantošanu, 3) principa precizēšanu, ka viss 
materiāls, kas ir vispār pieejams, ir arī atkalizmantojams nekomerciāliem un komerciāliem mērķiem. 

7 Paziņojums par privātumu un 
uzticību digitālā Eiropā: pilsoņu 
uzticības jaunajiem 
pakalpojumiem nodrošināšana 

Neleģislatīva Telekomunikāciju tiesību aktu paketes pārskatīšanas gaitā radās daudzi jautājumi, lai paaugstinātu e-komunikāciju 
lietotāju tiesību aizsardzības līmeni. Jo īpaši EP ir pieprasījis lielāku skaidrību par IP adrešu tiesisko statusu, izturēšanās 
tiešsaistes reklāmu, privātuma aizsardzību Web 2.0 lietojumprogrammās, piemēram, sociālās kontaktēšanās pakalpojumi, 
un privāto tīklu lietotāju tiesībām. Paziņojumam būtu jāpapildina ES datu aizsardzības regulējuma pārskatīšana.  

8 Komisijas ieteikums par eCall*  Ieteikums dalībvalstīm, kas domāts mobilo tīklu operatoriem, par eCall, tostarp minimālā datu kopuma (MDK), 
pārraidīšanu no transportlīdzeklī iebūvētām sistēmām uz ĀIC. Pamatnostādnes pamatotos uz vienotu Eiropas 
neatliekamās palīdzības numuru, kas uzlabots ar atrašanās vietas noteikšanas spēju (E112) un standartu kopumu saistībā 
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ar eCall pārraidīšanu, tostarp eCall diskriminatora (eCall karodziņa) ieviešanu mobilajos tīklos. 
9 Priekšlikums Padomes 

ieteikumam uzlabot tīklu un 
informācijas drošību, izmantojot 
standartus un norādījumus 
publiskā iepirkuma jomā* 

 Padomes ieteikums veicināt IT drošības standartu pieņemšanu publisko iepirkumu jomā. 

10 Tīmekļa piekļūstamības rīcības 
plāns 

Komisijas rīcība Ir vajadzīgas saskaņotas darbības, lai nodrošinātu jaunā elektroniskā satura pilnīgu pieejamību invalīdiem. Konkrēti, ir 
jāpieskaņo starptautiskajiem tīmekļa piekļūstamības standartiem publiskās tīmekļa vietnes un tiešsaistes pakalpojumi 
Eiropas Savienībā, kas ir svarīgi, lai pilnīgi piedalītos sabiedriskajā dzīvē. Uz iespēju analīzes pamata līdz 2011. gadam 
izteiks priekšlikumus, kas nodrošinās publiskā sektora tīmekļa vietņu (un tīmekļa vietņu, kas pilsoņiem sniedz 
pamatpakalpojumus) pilnīgu pieejamību līdz 2015. gadam. 

11 Universālu pakalpojumu 
sniegšanas e-paziņojumos 
iespējama 
pārskatīšana/precizēšana 

Leģislatīva/ neleģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir pārskatīt noteikumus par universāliem pakalpojumiem (Universālo pakalpojumu 
Direktīvas 2002/22/EK II nodaļas) pārskatīšana, ņemot vērā tehnoloģisko, tirgus un sociālo attīstību. 

12 Paziņojums par radio spektra 
kolektīvo izmantošanu 

Neleģislatīva Saistībā ar radio spektra politikas programmu paziņojums ir plānots, lai veicinātu spektra kolektīvo izmantošanu. 
Paziņojumā tiks aprakstīta šī spektra pārvaldības modelis un tā loma dažādu modeļu līdzsvarā. Tajā tiks sniegts pārskats 
par kolektīvā spektra pašreizējo izmantošanu, līdzību un atšķirībām salīdzinājumā ar citām pārvaldības pieejām, modeļa 
priekšrocībām un ieguvumiem, kā arī problēmām, kas jārisina.  

13 E-paraksta direktīvas pārskatīšana 
pēc rīcības plāna par e-parakstiem 
un e-identifikāciju, lai atvieglotu 
pārrobežu sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu vienotajā 
tirgū;  
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 1999/93/EK par 
Kopienas elektronisko parakstu 
sistēmu. 

Leģislatīva 2008. gada e-paraksta/e-identifikācijas rīcības plānā tiek meklēts ES mēroga risinājums tiešsaistes sabiedrisko 
pakalpojumu pārrobežu izmantošanai. Progresa ziņojums paredzēts 2010. gadā. Komisija novērtēs, vai ir nepieciešamas 
papildu horizontālas un/vai nozaru iniciatīvas.  

14 Identifikācijas un e-
autentifikācijas savstarpēja 
atzīšana 

Leģislatīva Lēmuma mērķis būs izveidot principu minimālu kopumu valstu e-identifikācijas un e-autentifikācijas mehānismu 
savstarpējai atzīšanai, kad eID izmanto pārrobežu mērogā.  

15 Ziņojums par Viesabonēšanas 
regulas darbības pārskatīšanas 
rezultātu 

Neleģislatīva/ leģislatīva Saskaņā ar grozīto Viesabonēšanas regulu Eiropas Komisijai līdz 2011. gada 30. jūnijam jāsagatavo Eiropas Parlamentam 
un Padomei adresēts ziņojums, kurā apskatīta regulas darbība un izvērtēts, vai ir sasniegti tās mērķi. Kā noteikts grozītās 
Viesabonēšanas regulas 11. panta 1. punktā, ziņojumā jāapskata izmaiņas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas maksa par balsi, SMS un datu pārraides pakalpojumiem; pakalpojumu, tostarp tādu, kas ir alternatīva 
viesabonēšanai, pieejamība un kvalitāte. 

16 Paziņojums par digitalizāciju un 
digitālu saglabāšanu 

Neleģislatīva Paziņojumā: 
1) tiks sniegts pārskats par dalībvalstīs gūto progresu digitalizācijas un digitālas saglabāšanas jomā;  
2) tiks ziņots par Europeana – Eiropas digitālās bibliotēkas – izveidi;  
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3) tiks ziņots par Comité des Sages on digitisation konstatējumiem;  
4) dalībvalstis tiks aicinātas pievērsties jomām, kurās tās līdz šim nav sasniegušas mērķus, un  
5) aprakstīti turpmākie pasākumi no Komisijas puses. 

Ekonomikas un monetārās lietas 
17 Paziņojums par publiskā sektora 

finansēm EMS 2011. gadā 
Neleģislatīva Paziņojumā par publiskā sektora finansēm EMS 2011. gadā aprakstīta ikgadējā Publisko finanšu ziņojuma (PFZ) politikas 

pasākumu ietekme/problēmas. PFZ aplūkotas fiskālās izmaiņas ES dalībvalstīs un iztirzāti aktuālie jautājumi fiskālās 
politikas veidošanas un fiskālās uzraudzības jomā Eiropas Savienībā. 

18 Paziņojums par novatoriskiem 
finanšu instrumentiem jaunajai 
daudzgadu finanšu shēmai 

Neleģislatīva Paredzams, ka komisāru apakšgrupa novatorisku finanšu instrumentu jomā pieņems principus novatorisku finanšu 
instrumentu izveidei un ieviešanai, kas atbalsta Eiropa 2020 un ārējo darbību 2014.-2020. gadā. Paredzams arī nolemt par 
jauniem kopīgiem instrumentiem ar EIB, kā arī citiem kapitāla tirgus instrumentiem, piemēram, projektu obligācijām vai 
finanšu instrumentiem, kas tiek izmantoti kopā ar valstu publisko finanšu iestādēm un starptautiskām finanšu iestādēm. 
Šajā paziņojumā tiks izklāstīti šie principi un instrumenti, lai informētu EP, Padomi un ieinteresētās personas. Tas 
atbalstītu Komisijas priekšlikumus jaunai daudzgadu finanšu shēmai. 

Izglītība, kultūra un jaunatne 
19 Komisijas paziņojums par jaunu 

kompetenču iniciatīvu 
Neleģislatīva Paziņojums ir saistīts ar iniciatīvu „Jaunas prasmes jaunām darba vietām” un mēģina izstrādāt galveno kompetenču pieeju 

arodapmācības, pieaugušo apmācības un augstākās izglītības jomā, pamatojoties uz 2006. gada galveno kompetenču 
ieteikumu, bet pārsniedzot to. Tas atbalsta centienus dalībvalstīs modernizēt šīs citas izglītības un mācību organizēšanas 
jomas, īpaši aplūkojot novērtēšanas un apstiprināšanas jautājumus un kopējas valodas izveidi par kompetencēm starp 
izglītības/mācību un darba pasauli, tostarp priekšlikumus par augsta līmeņa forumu par pamatprasmēm un Eiropas 
prasmju pasi. 

20 Ieteikums par neformālu un 
neoficiālu mācību veicināšanu un 
apstiprināšanu 

 Priekšlikums ir daļa no iniciatīvas “Jaunatne kustībā”; tas pievērsīsies tam, kā valstu kvalifikācijas sistēmām būtu 
jāatvieglo neoficiālo un neformālo mācību iznākumu veicināšana un apstiprināšana un jānodrošina caurlaidība starp 
profesionālo izglītību un apmācību un augstāko izglītību, kā arī kā veicināt profesionālismu un to personu atzīšanu, kas 
sniedz šādu mācību pieredzi, jo īpaši jaunatnes vidū. 

21 Kultūras un radošo nozaru 
potenciāla īstenošana 

Neleģislatīva Mērķis ir veicināt pareizo vidi kultūras un radošo nozaru uzplaukumam un veicināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi. Iniciatīvai būtu jāatvieglo kultūras un radošo nozaru (jo īpaši MVU) piekļuve finansējumam, jāuzlabo kultūras 
un radošajām nozarēm vajadzīgo prasmju uzraudzība, labāk jāiekļauj kultūras un radošās nozares reģionālās attīstības 
stratēģijās un jāizveido „radošas partnerības” starp kultūras un radošajām nozarēm un izglītības 
iestādēm/uzņēmumiem/administrācijām. 

Nodarbinātība, sociālās lietas un integrācija 
22 Priekšlikums Padomes lēmumam 

par nodarbinātības 
pamatnostādnēm 

Leģislatīva Ka paredzēts LESD 148. pantā, Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, katru gadu sagatavo pamatnostādnes, 
kas dalībvalstīm jāņem vērā nodarbinātības politikā. Komisijas priekšlikums tiks pieņemts katru gadu janvārī, sākot ar 
2011. gadu. 

23 Sociālo partneru (otrā posma) 
apspriešanās par darba ņēmēju 
veselības aizsardzību pret riskiem 
saistībā ar pakļautību tabakas 
dūmiem vidē darbavietā 

Neleģislatīva Aptuveni 7,5 miljoni darba ņēmēju Eiropas Savienībā ir pakļauti „tabakas dūmiem vidē” darbavietā. Šī pakļautība tabakas 
dūmiem vidē var izraisīt plaušu vēzi, sirds un asinsvadu slimības un dažādas citas veselības problēmas. Ir pierādījumi, ka 
pakļautība tabakas dūmiem vidē darbā 2002. gadā radīja vairāk nekā 7000 nāves gadījumu Eiropas Savienībā. Lai gan 
daudzas dalībvalstis jau ir veikušas pasākumus šajā jomā, Eiropas Savienībā nav vienotas vai visaptverošas aizsardzības 
darba ņēmējiem saistībā ar pakļautību tabakas dūmiem vidē. 2008. gada decembrī Komisija sāka Eiropas sociālo partneru 
pirmā posma apspriedi saskaņā ar LESD 154. pantu par ES iniciatīvas iespējamo orientāciju saistībā ar darba ņēmēju 
pakļautību tabakas dūmiem vidē darba vietā. 
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24 Priekšlikums grozīt atsevišķas EK 
direktīvas par darba tiesībām, lai 
to darbības jomā iekļautu 
jūrniecībā nodarbinātos un kuģus 

Leģislatīva Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt jūrniecībā nodarbinātajiem tādu pašu darba tiesību aizsardzību kā krastā strādājošajiem. 
Daudzas direktīvas darba tiesību jomā pašlaik neattiecas uz jūrniecībā nodarbinātajiem. Grozījumi, kuri attieksies uz vairākām 
direktīvām, iekļaus jūrniecībā nodarbinātos attiecīgo direktīvu darbības jomā vai arī noteiks īpašu režīmu attiecībā uz jūrniecībā 
nodarbinātajiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgu aizsardzību, vienlaikus ņemot vērā šīs nozares īpašos apstākļus un kopējo 
ekonomisko situāciju.  

25 Eiropas sociālo partneru (pirmā 
posma) apspriede par Padomes 
2001. gada 8. oktobra Direktīvas 
2001/86/EK, ar ko papildina 
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus 
darbinieku iesaistīšanas jomā, 
pārskatīšanu 

Neleģislatīva Apspriedes mērķis būs izdibināt Eiropas sociālo partneru nostāju par Direktīvas 2001/8i6 iespējamo pārskatīšanu, lai 
vienkāršotu kārtību darba ņēmēju pārstāvībai Eiropas uzņēmumos, un par šādas pārskatīšanas darbības jomu. Apspriede 
notiks pēc tam, kad publicēs Komisijas ziņojumu par Regulas 2175/2001 īstenošanu.  

26 Eiropas sociālo partneru (pirmā 
posma) apspriede par Padomes 
2003. gada 22. jūlija Direktīvas 
2003/72/EK, ar ko papildina 
Eiropas Kooperatīvās sabiedrības 
statūtus darbinieku iesaistīšanas 
jomā, pārskatīšanu 

Neleģislatīva Apspriedes mērķis būs izdibināt Eiropas sociālo partneru nostāju par Direktīvas 2003/72 iespējamo pārskatīšanu. 
Apspriede notiks pēc tam, kad publicēs Komisijas ziņojumu par Regulas 1435/2003 (Eiropas Kooperatīvās sabiedrības 
statūti) īstenošanu. 

Enerģija 
27 Iniciatīva, lai atbalstītu viedu 

enerģētikas tīklu ieviešanu 
Leģislatīva  Šis tiesību akts nodrošinās satvaru viedo enerģētikas tīklu ieviešanai dalībvalstīs. Viedo enerģētikas tīklu ieviešana lielā mērogā 

ir pamats, lai palielinātu energoefektivitāti, atbalstītu elektroenerģijas izmantošanu no atjaunojamās enerģijas un izveidotu 
infrastruktūru elektriskajiem transportlīdzekļiem. Tajā cita starpā tiks noteikti kvalitātes kritēriji, kuriem viedajiem enerģētikas 
tīkliem jāatbilst, un pienākums izstrādāt valstu plānus. 

28 Paziņojums par energoapgādes 
drošību un starptautisko sadarbību  

Neleģislatīva Paziņojumā sniegta visaptveroša analīze par ES enerģētikas politikas ārējo dimensiju. Tajā tiks noteiktas prioritātes ES 
ārējai sadarbībai enerģētikas jomā, lai sasniegtu ES enerģētikas politikas mērķus, kā noteikts LESD 194. pantā. 

Paplašināšanās un kaimiņattiecību politika 
29 Paplašināšanas dokumentu pakete 

2011. gadam 
Neleģislatīva Komisija tiek aicināta ziņot par kandidātvalstīm un SAP valstīm. Saskaņā ar Komisijas stratēģisko dokumentu 

Eiropadome katra gada beigās var noteikt galvenās stratēģiskās pamatnostādnes paplašināšanās jomā. 
30 Komisijas atzinums par Serbijas 

pieteikumu dalībai Eiropas 
Savienībā 

Neleģislatīva Novērtējums par Serbijas gatavību izpildīt Kopenhāgenas kritērijus dalībai ES un nosacījumus, kas attiecas uz 
stabilizācijas un asociācijas procesu, novērtējums par sekām, kādas Serbijas pievienošanās var atstāt uz attiecīgajiem ES 
politikas virzieniem, un ieteikumi Padomei par tās atbildi uz Serbijas pieteikumu.  

31 Ikgadējā Eiropas kaimiņattiecību 
politikas (EKP) pakete 

Neleģislatīva Paziņojums, kas pamatojas uz secinājumiem no EKP stratēģiskās pārskatīšanas, piecus gadus pēc tās izveides, un uz plašu 
apspriešanas procesu, kurā iesaistītas dalībvalstis, partnervalstis un citas ieinteresētās personas. Paziņojumam jāpievieno 14 
dienestu darba dokumenti (12 valstu ziņojumi, nozares ziņojums un ziņojums par Austrumu partnerību pirms Austrumu 
partnerības augstākā līmeņa sanāksmes, kas notiks 2011. gada pirmajā pusgadā).  

Vide 
32 Ar Ūdens pamatdirektīvu saistītā 

prioritāro vielu saraksta 
pārskatīšana 

Leģislatīva Ūdens pamatdirektīvā noteikts, ka Komisijai jāpārskata prioritāro vielu saraksts ik pēc četriem gadiem. Prioritārās vielas 
ir tās, kas rada apdraudējumu ūdens videi vai ar ūdens vides starpniecību ES mērogā. Tās ir daļa no ES stratēģijas 
pamatojuma cīņai ar ES ūdeņu ķīmisko piesārņojumu. 

33 Paziņojums par ES vides tiesību Neleģislatīva Paziņojumā tiks aplūkotas nepilnības vides tiesību aktu īstenošanā un ierosināta stratēģiska turpmākā virzība, kā arī izpētītas 



 

LV 13   LV 

aktu un politikas īstenošanu: 
kopējs uzdevums  

vairākas praktiskas iespējas, lai uzlabotu pašreizējās nepilnības ES acquis īstenošanā. Jautājumi, kas jārisina, cita starpā būs 
uzlabot tiesību aktu saskaņotību, uzlabot atbilstības veicināšanu, stiprināt pārbaužu efektivitāti un palielināt valstu tiesnešu lomu 
ES tiesību aktu īstenošanas atbalstam.  

Veselība un patērētāji 
34 Priekšlikums pārskatīt lēmumu 

par lipīgām infekcijas slimībām 
apvienojumā ar iniciatīvu par citu 
nopietnu pārrobežu apdraudējumu 
veselībai novēršanu un kontroli 
ES līmenī (veselības drošība 
Eiropas Savienībā) 

Leģislatīva Veselības drošības iniciatīvas mērķis ir pārskatīt un atjaunināt esošos ES tiesību aktus par lipīgām infekcijas slimībām 
(Lēmums 2119/98 un tā īstenošanas lēmumi) un pastiprināt sadarbību ES līmenī attiecībā uz nopietniem pārrobežu 
apdraudējumiem veselībai no globālas sabiedrības veselības perspektīvas ("visu apdraudējumu pieeja", ņemot vērā esošās 
struktūras un mehānismus ES līmenī). 

35 Direktīvas 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību 
pārskatīšana 

Leģislatīva Komisijas ziņojumā (2009. g.) par Produktu vispārējās drošības direktīvas īstenošanu noteiktas direktīvas uzlabošanas 
jomas. Pieredze ar periodisku produktu drošības draudu novēršanu, noderīgu drošības kritēriju noteikšanas sarežģītība, 
globalizācijas problēmas ir galvenie virzītājspēki. Drošu patēriņa preču iekšējam tirgum ir nepieciešami vienkāršāki, 
skaidrāki noteikumi efektīvākai izpildei. Uzņēmumi ir pelnījuši patiešām vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Dalībvalstu 
iestāžu rīcības labāka koordinācija ir uzlabojumu pamatā. RAPEX sistēma jau ir plaši atzīta, tomēr tā varētu vēl labāk palīdzēt 
nodrošināt, lai visiem eiropiešiem būtu tie paši drošības līmeņi, ja tiktu uzlabots tiesiskais pamats. 

36 Paziņojums par patērētāju 
aizsardzības politikas stratēģiju 
(2014.-2020. g.) 

Neleģislatīva Pašreizējā patērētāju aizsardzības politikas stratēģija attiecas uz 2007.-2013. gada laikposmu. Jaunā stratēģija (2014.-
2020. g.), kas jāiesniedz kā paziņojums, būtu jāsagatavo pietiekami drīz, lai dotu nepieciešamo laiku saistītās programmas 
izstrādei. 

37 Priekšlikums Tabakas 
izstrādājumu Direktīvas 
2001/37/EK pārskatīšanai 
attiecībā uz ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu  

Leģislatīva Ir notikušas būtiskas izmaiņas tabakas izstrādājumu regulējumā. Tāpēc ir nepieciešams direktīvas atjauninājums, lai labāk 
pievērstos jauniešiem un mazāk aizsargātām grupām. 

38 Paziņojums par otro ES stratēģiju 
dzīvnieku aizsardzībai un 
labturībai (2011.–2015. g.) 

Neleģislatīva Iniciatīvas mērķis ir konsolidēt turpmāko ES politiku šajā jomā stratēģiskā dokumentā, kas nodrošinās, ka turpmākās 
darbības būs integrētas un saprastas gan ES iekšienē, gan ārpus tās. Stratēģija atbilst ieinteresēto personu un EP prasībai 
izstrādāt ES politiku dzīvnieku labturības jomā, pienācīgi ievērojot kopējās izmaksas un to ietekmi uz nozares 
konkurētspēju. 

Iekšlietas 
39 Paziņojums par trešo valstu 

valstspiederīgo ES integrācijas 
programmu, tostarp koordinācijas 
mehānisma izveidi 

Neleģislatīva Ar paziņojumu ir jāuzsāk kopējās integrācijas programmas „otrais posms”, kura mērķis būtu esošo integrācijas politikas 
koordinācijas instrumentu uzlabošana un jaunu instrumentu, tostarp Eiropas integrācijas modeļu, izstrāde. Tas atbilst 
politiskajam mērķim nodrošināt migrantu labāku integrāciju, kā paziņots stratēģijā ES 2020, un tiks balstīts uz jauno 
juridisko pamatu, kas paredzēts Lisabonas līgumā (LESD 79. panta 4. punkts), kurš neparedz tiesību aktu saskaņošanu, 
vienlaikus atļaujot atbalsta pasākumus. 

40 Direktīva par pasažieru vārdu 
reģistra (PNR) izmantošanu 
tiesībaizsardzības nolūkā (Eiropas 
PNR) 

Leģislatīva ES PNR pamatlēmuma priekšlikuma pārveidošana pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Priekšlikumā paredzēts, ka 
aviopārvadātāju pienākums būs darīt pieejamus dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm PNR datus par saviem 
pasažieriem.  

41 Paziņojums par lielāku solidaritāti Neleģislatīva Paziņojuma mērķis būs izveidot saskaņotu un visaptverošu satvaru labākai atbildības sadalei par patvēruma meklētājiem 
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ES iekšienē un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem visā ES. 
42 Eiropas Teroristu finansējuma 

izsekošanas programma (Eiropas 
TFTP) 

Leģislatīva ES un ASV Teroristu finansējuma izsekošanas programmas (TFTP) nolīgums piedāvā ilgāka termiņa perspektīvu tādas 
ES sistēmas izveidošanai Eiropas Savienībā, kas ir līdzvērtīga TFTP, kas nozīmē datu mērķtiecīgāku nosūtīšanu nākotnē 
un ļauj datu ieguvei notikt ES teritorijā. 2. pantā Padomes Lēmumā par ES un ASV nolīguma noslēgšanu Komisija tiek 
aicināta ne vēlāk kā 2011. gada 1. augustā iesniegt juridisku un tehnisku satvaru datu ieguvei ES teritorijā.  

43 Tiesību akta priekšlikums par 
Eiropas Robežu uzraudzības 
sistēmas (EUROSUR) izveidi 

Leģislatīva EUROSUR mērķis ir pastiprināt Šengenas ārējās robežas, īpaši dienvidu jūras un austrumu sauszemes robežu, kontroli. Ar 
EUROSUR tiks izveidots mehānisms dalībvalstu iestādēm, kas veic robežas uzraudzību (robežsargiem, krasta apsardzei, 
policijai, muitai un jūras spēkiem), apmainīties ar operatīvo informāciju un sadarboties savā starpā un ar FRONTEX, lai 
samazinātu dzīvības zaudēšanu jūrā un nelegālo imigrantu skaitu, kas neatklāti ieceļo Eiropas Savienībā, un palielināt iekšējo 
drošību, novēršot pārrobežu noziedzību, piemēram, terorismu, cilvēku tirdzniecību, ieroču un narkotiku kontrabandu utt. Tādēļ, 
lai izveidotu EUROSUR tehnisko un darbības satvaru, tiesību akta priekšlikums pievērsīsies valstu koordinācijas centru 
uzdevumiem un funkcijām, decentralizēta saziņas tīkla izveidei un nodrošinās kopējus noteikumus informācijas apmaiņai starp 
valstu koordinācijas centriem un ar FRONTEX. 

44 Paziņojums par vispārējās pieejas 
migrācijai novērtēšanu un 
turpmāko attīstību 

Neleģislatīva Kā paredzēts Stokholmas programmā un pamatojoties uz līdz šim veiktā darba novērtējumu, šis paziņojums veicinās 
vispārējās pieejas migrācijai turpmāko attīstību un konsolidāciju. Tas tiks izstrādāts atbilstīgi plašam līdzdalības 
procesam, iesaistot visas attiecīgās ieinteresētas personas, un veicinās lielāku koordināciju, saskaņotību un sinerģiju, kā 
arī vispārējās pieejas instrumentu stratēģiskāku un uz pierādījumiem pamatotu izmantošanu. Paziņojumam tiks pievienoti 
trīs darba dokumenti, kuros tiks izpētīta klimata pārmaiņu ietekme uz migrāciju, saikne starp migrāciju, attīstību un 
darbaspēka nepietiekamību.  

45 Priekšlikums par Direktīvas 
2006/24/EK (datu saglabāšana) 
pārskatīšanu 

Leģislatīva Pēc šobrīd spēkā esošās Datu saglabāšanas direktīvas novērtēšanas un dalībvalstu konstitucionālo tiesu jaunākajiem 
spriedumiem direktīvas pārskatīšanas mērķis ir panākt datu saglabāšanas prasību labāku atbilsmi tiesībaizsardzības 
vajadzībām, personas datu aizsardzībai (tiesības uz privāto dzīvi) un sekām, kādas rodas attiecībā uz iekšējā tirgus 
darbību (traucējumi). 

46 Regula, ar ko izveido procedūru 
to personu līdzekļu iesaldēšanai, 
kas tiek turētas aizdomās par 
teroristiskām darbībām Eiropas 
Savienībā 

Leģislatīva Pirms Lisabonas līguma pieņemtajiem esošajiem līdzekļu iesaldēšanas pasākumiem pret konkrētām personām un grupām, 
lai novērstu un apkarotu terorismu, piemīt nepilnība, jo sakarā ar juridiskā pamata trūkumu tie neļauj reģistrēt personas, 
kas tiek turētas aizdomās par teroristiskām darbībām Eiropas Savienībā. Lai novērstu šo nepilnību, ar Lisabonas līgumu 
tika pievienots jauns juridiskais pamats (LESD 75. pants), balstoties uz kuru ir jāizstrādā papildu reģistrācijas procedūra 
iekšējiem teroristiem.  

Rūpniecība un uzņēmējdarbība 
47 Paziņojums par ES būvniecības 

nozares ilgtspējīgas 
konkurētspējas stratēģiju 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks noteikta stratēģija Eiropas būvniecības nozares konkurētspējas stiprināšanai, vienlaikus risinot pašreizējās un 
turpmākās sabiedrības problēmas līdz 2020. gadam. Tajā tiks izklāstīts prioritāro darbību kopums, kas jāveic galvenajiem 
nozares pārstāvjiem (ES līmenī, dalībvalstu iestādēm, rūpniecībai), ļaujot veikt reālus pasākumus, lai sasniegtu paredzētos 
mērķus. Tas ietver atbilstīgus koordinācijas veidus, lai panāktu maksimālu ietekmi. Saistībā ar mērķiem un darbībām pilnībā tiks 
ņemti vērā dažādie apstākļi dalībvalstīs, dažādās būvniecības apakšnozares, pārstāvju lomas un lieluma atšķirības, kā arī 
cikliskas ekonomiskas attīstības ietekme. 

48 Padomes Direktīvas 89/105/EEK 
par to pasākumu pārskatāmību, ar 
ko reglamentē cilvēkiem 
paredzēto zāļu cenas un to 
iekļaušanu valstu veselības 
apdrošināšanas sistēmās, 

Leģislatīva Politikas pamatmērķis ir uzlabot zāļu iekšējā tirgus darbību. Tāpēc pārskatīšanas mērķis ir izskatīt iespēju atjaunināt 
1989. gada direktīvu, ņemot vērā Eiropas Tiesas praksi, farmaceitiskās nozares pētījuma un tirgus uzraudzības rezultātus, 
kā arī tirgus un valstu cenu un atlīdzināšanas noteikumu izmaiņas. 
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pārskatīšana 
49 To mehānisko transportlīdzekļu 

reģistrācija, kas iepriekš reģistrēti 
citā dalībvalstī 

Leģislatīva Galvenais politikas mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību, likvidējot preču, pakalpojumu brīvas aprites un darbaspēka 
brīvas pārvietošanās šķēršļus, ko radījušas dažādās administratīvās formalitātes un prasības to mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrācijai, kas iepriekš reģistrēti citā dalībvalstī. 

50 Priekšlikums par regulu attiecībā 
uz mehānisko transportlīdzekļu 
pieļaujamo skaņas līmeni un 
izplūdes sistēmu 

Leģislatīva Iniciatīvas galvenais mērķis ir samazināt Eiropas pilsoņu pakļautību trokšņa negatīvajai ietekmei, ko izraisa mehānisko 
transportlīdzekļu satiksme. Konkrētais mērķis ir grozīt un uzlabot piemērojamās prasības Eiropas sistēmā mehānisko 
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam attiecībā uz to trokšņa emisijām. Tas attiecas uz visu jauno veidu vieglajiem 
automobiļiem, autofurgoniem, kravas automobiļiem un autobusiem, kas jāapstiprina pēc tam, kad šis tiesību akts stājas 
spēkā. 

51 Regula, ar ko izveido 
civiltiesiskās atbildības režīmu 
par ES globālām navigācijas 
satelītu sistēmām 

Leģislatīva Vispārīgais mērķis ir palīdzēt precizēt civiltiesiskās atbildības režīmu, kas piemērojams ES GNSS, kā vienu no ES GNSS 
turpmākās izmantošanas finanšu aspektiem. Konkrētais mērķis ir ieviest vienotu atbildības režīmu, kas izveido līdzsvaru 
starp visu ieinteresēto personu interesēm:  
- lietotājiem un trešām personām kā iespējamiem prasītājiem 
- un visiem dalībniekiem GNSS ķēdē kā iespējamiem atbildētājiem. 
Darbības mērķis ir paredzēt noteikumus, kas ir saderīgi ar ES GNSS ieviešanas specifiku. 

52 Priekšlikums direktīvai, ar kuru 
groza Pamatdirektīvu 2007/46/EK 
par mehānisko transportlīdzekļu 
tipa apstiprināšanu (ievieš tirgus 
uzraudzības noteikumus no jaunā 
tiesiskā pamata par produktu 
tirdzniecību) 

Leģislatīva Vispārīgais politikas mērķis ir aizsargāt un stiprināt mehānisko transportlīdzekļu iekšējo tirgu, nodrošinot, ka pastāv visi 
nepieciešamie mehānismi automobiļu pamata tiesību aktu efektīvai un vienādai īstenošanai un izpildei. 
Tās mērķis ir panākt, lai visi mehāniskie transportlīdzekļi, kā arī šādiem transportlīdzekļiem paredzētas sistēmas, 
komponenti un atsevišķas tehniskas vienības, kas nonāk ES tirgū, atbilstu piemērojamajām prasībām ar mērķi nodrošināt 
augsta līmeņa drošību un vides aizsardzību, un lai visiem iesaistītajiem ekonomikas dalībniekiem tiktu saglabāti 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi. 

Iekšējais tirgus un pakalpojumi 
53 ES publiskā iepirkuma tiesiskā 

pamata modernizācija 
Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis būs modernizēt un vienkāršot esošo ES publiskā iepirkuma pamatu (Direktīva 2004/17/EK un 

Direktīva 2004/18/EK). Ievērojot pārredzamības un nediskriminācijas principus, ar pārskatīšanu centīsies nodrošināt ES 
iepirkuma pamata optimizāciju atbilstīgi lietpratīga regulējuma principiem, lai tas sniegtu labākos iespējamos iepirkuma 
rezultātus ar mazākām iespējamām darījuma izmaksām un administratīvo slogu. Cita starpā tiks risināti tādi jautājumi kā 
iepirkuma procedūru vienkāršošana, e-iepirkuma noteikumu atjaunināšana, publiska-publiska sadarbība, publiskā 
iepirkuma iespējama izmantošana, lai sasniegtu citus politikas mērķus. 

54 Direktīva par apdrošināšanas 
garantiju sistēmām  

Leģislatīva Tiesību akta priekšlikums (direktīva) par apdrošināšanas garantiju sistēmām, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs pastāv 
apdrošināšanas garantiju sistēmas un ka tās atbilst izveides iezīmju minimālam kopumam. 

55 Regula par Eiropas fondu Leģislatīva Lai risinātu pārrobežu problēmas, ar kurām saskaras fondi (un, iespējams, citas filantropiskas juridiskas formas) un to 
līdzekļu devēji, jo īpaši attiecībā uz pārlieku administratīvo slogu vai juridiskiem ierobežojumiem. 

56 Iniciatīva koncesiju jomā Leģislatīva Nodrošināt juridisku skaidrību un noteiktību attiecībā uz noteikumiem, kas reglamentē koncesiju līgumu piešķiršanu. 
57 Direktīva, kas nodrošina pirms 

līguma noslēgšanas atklātās 
informācijas un pārdošanas 
noteikumu konsekvenci un 
efektivitāti attiecībā uz 
standartizētiem privāto ieguldījumu 

Leģislatīva Lai panāktu patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, sniedzot atbilstīgus un salīdzināmu produktu informāciju un pārdošanas 
prasības līdzīgiem produktiem. 
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produktiem 
58 Zaļā grāmata par Profesionālās 

kvalifikācijas direktīvu: turpmākā 
virzība uz iespējamu reformu 

Neleģislatīva Sniegt novērtēšanas ziņojumu, pamatojoties uz Profesionālās kvalifikācijas direktīvas pašreizējās darbības ex post 
novērtējumu un zaļo grāmatu, apspriežot Profesionālās kvalifikācijas direktīvas turpmākās reformas nepieciešamību.  

59 Paziņojums un ziņojums par 
Pakalpojumu direktīvas 
īstenošanas rezultātiem un tās 
"abpusējo izvērtēšanas procesu" 

Neleģislatīva Paziņojumā/ziņojumā tiks aprakstīts abpusējais izvērtēšanas process un iekšējā tirgus stāvoklis pēc Pakalpojumu 
direktīvas īstenošanas un izklāstīts turpmākais darbs (tostarp tas, vai atsevišķās jomās var būt jāapsver turpmāka rīcība – 
leģislatīva vai ne). 

60 Zaļā grāmata par pamatiniciatīvu 
par korporatīvu pārvaldību  

Neleģislatīva Apsvērt dažādos korporatīvās pārvaldības jautājumus uzņēmumiem, tostarp valdes efektīvu darbību, mazākuma 
akcionāru aizsardzību, akcionāru/ieguldītāju saistības un vispārīgus jautājumus par sistēmas "ievēro vai paskaidro" 
darbību un uzraudzību dalībvalstīs.  

61 Sociālas uzņēmējdarbības 
iniciatīva 

Neleģislatīva/ leģislatīva  Veicināt sociālu uzņēmējdarbību un tās attīstību vienotajā tirgū. 

62 ES satvars sankciju režīmu 
tuvināšanai finanšu nozarē 

Leģislatīva Konsekventā veidā stiprināt valstu sankciju režīmus un uzlabot sankciju izpildi. 

63 Vērtspapīru tiesību direktīva 
Regula par Centrāliem 
vērtspapīru depozitārijiem 

Leģislatīva Galvenais politikas mērķis ir turējuma un darījuma vienkāršošana, saskaņojot dalībvalstu tiesību aktus. Tas ir saistīts ar 
materiālām tiesībām, kā arī kolīziju normu aspektu. 
Otrais politikas mērķis ir atcelt noteikumus, kas apgrūtina vērtspapīru emisiju deponēšanu depozitārijā, kas atrodas citā 
dalībvalstī. 

64 Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) 
direktīvas grozījums attiecībā uz 
PVKIU depozitārijiem un 
atlīdzības politiku 

Leģislatīva Paaugstināt ieguldītāju aizsardzības līmeni un vienlīdzīgus konkurences apstākļus PVKIU ieguldītājiem Eiropā, paredzot 
precīzus noteikumus attiecībā uz vērtspapīru aizsardzību depozitārijos. 

65 Izdienas pensijas iestāžu direktīvas 
pārskatīšana 

Leģislatīva Saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar Maksātspēja II un veicināt lielāku pārrobežu darbību šajā jomā un 
tādējādi palīdzēt risināt demogrāfiskās novecošanas un valsts parāda problēmas. 

66 Turpmākais darbs pēc Zaļās 
grāmatas par korporatīvo pārvaldību 
finanšu iestādēs 

Leģislatīva Uzlabot korporatīvās pārvaldības mehānismu kvalitāti finanšu iestādēs, lai bankās un citās finanšu iestādēs izvairītos no 
korporatīvās pārvaldības problēmu atkārtošanās, kas veicināja 2008. gada finanšu krīzi. 

Tiesiskums, pamattiesības un pilsonība  
67 Priekšlikums regulai par tiesību 

aktu kolīzijām lietās saistībā ar 
laulāto mantiskajām attiecībām, 
tostarp par jurisdikcijas un 
savstarpējas atzīšanas jautājumu, 
un regulai par citu veidu 
savienību pāru šķiršanās 
mantiskajām sekām 

Leģislatīva Šajā regulā būs paredzēti objektīvi kritēriji, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus, kas reglamentē laulāto īpašumu 
starptautisku laulību gadījumā. Tas aptvertu arī gadījumus, kad laulāto īpašums atrodas dažādās dalībvalstīs. Regulā tiks 
apskatīts arī jautājums, par kuru atbildīga ir valsts tiesa, un tā ietvers vienas dalībvalsts spriedumu atzīšanas un izpildes 
mehānismu citā dalībvalstī. 

68 ES satvars valstu stratēģijām par 
romu integrāciju 

Neleģislatīva Pamatojoties uz Romu darba grupas darba pirmo posmu, paziņojumā jo īpaši tiks novērtēta ES līdzekļu izmantošana un 
efektivitāte dalībvalstīs, lai atbalstītu romu integrāciju. Tajā tiks noteiktas nepilnības to izmantošanā un sniegti 
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ierosinājumi rīcībai.  
69 Priekšlikums direktīvai par 

tiesībām uz advokātu 
kriminālprocesos 

Leģislatīva Šī iniciatīva ir paredzēta, lai nodrošinātu konsekventas un pietiekamas tiesības uz advokātu aizdomās turētām un 
apsūdzētām personām kriminālprocesā visā ES. Šis priekšlikums ir daļa no Ceļveža aizdomās turētu un apsūdzētu 
personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā.  

70 Tiesību akta priekšlikums, ar kuru 
groza Lēmumu 1995/553/EK, ar 
ko ievieš tiesības uz konsulāro 
aizsardzību 

Leģislatīva Jebkuram ES pilsonim, kurš atrodas trešā valstī, kurā viņa dalībvalsts nav pārstāvēta, ir tiesības saņemt efektīvu konsulāro 
palīdzību no jebkuras citas dalībvalsts vēstniecībām vai konsulātiem ar tādiem pašiem nosacījumiem kā viņu 
valstspiederīgajiem. Šā priekšlikuma mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm šā uzdevuma veikšanā, ierosinot konkrētus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi ES pilsoņi ir informēti par savām tiesībām un ir iegūta skaidrība par aizsardzības 
piemērošanas jomu. 

71 Tiesību akta priekšlikums par 
lielāku finansiālo kompensāciju 
par konsulāro aizsardzību krīzes 
situācijās 

Leģislatīva Šā priekšlikuma mērķis ir izveidot kompensācijas sistēmu krīzes situācijās starp dalībvalstīm atbilstīgi Komisijas rīcības 
plānam 2007.-2009. g. par efektīvas konsulārās aizsardzības nodrošināšanu trešās valstīs. 

72 Padomes Direktīvas 90/314/EEK 
par kompleksiem ceļojumiem, 
kompleksām brīvdienām un 
kompleksām ekskursijām 
pārskatīšana 

Leģislatīva Priekšlikuma mērķis ir modernizēt pašreizējos noteikumus to patērētāju aizsardzībai, kas iegādājas kompleksos 
ceļojumus, jo īpaši internetā, un atvieglot komplekso ceļojumu iegādi no citām dalībvalstīm. 

73 Paziņojums par Maldinošas un 
salīdzinošas reklāmas direktīvu 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks noteiktas un izpētītas direktīvas iespējamās pārskatīšanas jomas. 

74 Paziņojums par Eiropas tiesisko 
apmācību  

Neleģislatīva Atbilstīgi Stokholmas programmai paziņojumā tiks izklāstītas idejas par to, kā ES dalībvalstīs palielināt to praktizējošu 
juristu skaitu, kuri ir apguvuši ES acquis, atbalstīt Eiropas tiesiskās apmācības darbības izveidi un organizāciju vietējā, 
valstu un Eiropas līmenī un uzlabot to kvalitāti un atbalstīt Erasmus tipa apmaiņas izveidi un organizāciju. 

75 Regula par noilgumu pārrobežu 
ceļu satiksmes negadījumos 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir nodrošināt, lai pārrobežu satiksmes negadījumos cietušie nezaudētu tiesības uz kompensāciju 
saistībā ar atšķirībām attiecībā uz noilgumu dalībvalstīs. 

76 Pamatlēmuma par finanšu sodu 
pārskatīšana 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir nodrošināt citā dalībvalstī uzliktu finanšu sodu savstarpējās atzīšanas un izpildes konsekventu 
piemērošanu, tostarp par ceļu satiksmes negadījumiem. 

77 Tiesību akta priekšlikums par 
saziņu ar radiniekiem, darba 
devējiem un konsulārajām 
iestādēm kriminālprocesā 

Leģislatīva Šī iniciatīva ir paredzēta, lai nodrošinātu konsekventus un atbilstīgus minimālos kopējos noteikumus par to aizdomās 
turēto un apsūdzēto personu tiesībām informēt vismaz vienu personu par brīvības atņemšanu, kurām atņemta brīvība 
kriminālprocesā Eiropas Savienībā. Šis priekšlikums ir daļa no Ceļveža aizdomās turētu un apsūdzētu personu procesuālo 
tiesību stiprināšanai kriminālprocesā. 

78 Eiropas sociālo partneru (pirmā 
posma un otrā posma) apspriede 
par darba, ģimenes un privātās 
dzīves labāku saskaņošanu 
(2011. g.) 

Neleģislatīva Atbilstīgi 2010. gada Sieviešu hartai un pēc 2008. gada saskaņošanas dokumentu kopuma Komisija apspriedīsies ar 
Eiropas sociālajiem partneriem par turpmākiem tiesību aktiem, lai uzlabotu darba un privātās dzīves līdzsvaru, tostarp 
paternitātes un apgādātāja atvaļinājumu. Šiem pasākumiem būs divkāršs mērķis – palielināt sieviešu nodarbinātības 
rādītājus, jo sievietes pilda galvenos pienākumus rūpēties par bērniem un citiem apgādājamiem, kā arī risināt 
demogrāfisko problēmu. Atkarībā no apspriedes iznākuma Komisija 2012. gadā var pieņemt tiesību akta priekšlikumu par 
saskaņošanu, tostarp paternitātes un apgādātāja atvaļinājumu. 
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Jūrlietas un zivsaimniecība 
79 Priekšlikums Eiropas Parlamenta 

un Padomes tiesību akta 
pieņemšanai, kurā izklāstīts 
satvars jūras teritoriālai 
plānošanai 

Leģislatīva Nodrošināt, ka dalībvalstis paredz stabilu, uzticamu un uz nākotni orientētu integrētu plānošanas satvaru, lai optimizētu 
jūras telpas izmantošanu ekonomiskās attīstības labā un jūras vidi, un to darot, tās piemērotu kopēju pieeju, lai atvieglotu 
pārrobežu jūras teritoriālo plānošanu. 

ES finanšu interešu aizsardzība 
80 Paziņojums par Eiropas 

Savienības finanšu interešu 
aizsardzību, tostarp ar 
krimināltiesībām 

Neleģislatīva Mērķis ir izklāstīt uzskatus par Komisijas jauno kompetenču izmantošanu, kas ieviestas ar Lisabonas līgumu, lai 
aizsargātu Savienības finanšu intereses, nodrošinot elementus uz nākotni vērstai un saskaņotai pieejai, lai stiprinātu 
Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību, tostarp ar krimināltiesībām.  

81 Turpmākais darbs pēc Pārdomu 
dokumenta par Eiropas Biroja 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
reformu – grozīti priekšlikumi, ar 
kuriem groza OLAF Regulu 
1073/1999 un Regulu 1074/1999  

Leģislatīva Komisijai jāpieņem grozīts priekšlikums par Regulas 1073/1999 grozījumiem. Grozītā priekšlikuma mērķis ir uzlabot 
OLAF izmeklēšanas efektivitāti un biroja pārskatatbildību. 

Pētniecība un inovācija 
82 Eiropas stratēģija un rīcības plāns 

virzībā uz ilgtspējīgu, uz 
bioloģisko ražošanu balstītu 
ekonomiku līdz 2020. gadam 

Neleģislatīva Paziņojumā būs paredzēts skaidrs redzējums un rīcības plāns ilgtspējīgai un novatoriskai Eiropas ekonomikai, kas balstīts 
uz bioloģisko ražošanu, līdz 2020. gadam, tostarp:  
- Eiropas inovācijas partnerības īstenošana un Eiropas Pētniecības telpas izveides pabeigšana uz bioloģisko ražošanu 
balstītas ekonomikas nozarēs,  
- uzlabot pamatnoteikumus inovācijai, tostarp zināšanu nodošanas un publiskā iepirkuma, kā arī standartu izstrādes 
veicināšana,  
- stimulēt dalībvalstu pētniecības, attīstības un inovācijas sistēmu reformas, lai dotu iespēju attīstīt uz bioloģisko ražošanu 
balstītu ekonomiku valstu līmenī.  
 

83 Paziņojums par „Pētniecības un 
inovācijas partnerībām” 
 

Neleģislatīva Komisija iesniegs paziņojumu par to, kā dažādu veidu inovācijas un pētniecības partnerības (piemēram, publiskā-privātā 
un publiskā-publiskā) var palīdzēt sasniegt stratēģiju ES 2020 un Inovācijas savienību. Šajā saistībā īpaša uzmanība tiks 
pievērsta Inovācijas partnerību jēdzienam. 
 

84 Paziņojums par zinātnisko 
informāciju 

Neleģislatīva Turpmākais darbs pēc 2007. gada paziņojuma par „zinātnisko informāciju digitālā laikmetā”, kas tika pieņemts digitālo 
bibliotēku iniciatīvas ietvaros. Paziņojumā tiks veikta inventarizācija par piekļuves zinātniskai informācijai jomas izmaiņām un 
tiks aprakstīti turpmākie pasākumi, ko veiks Komisija. Tajā cita starpā tiks noteikta nostāja par iespēju paplašināt atvērtas 
piekļuves mandātu no pašreizējām izmēģinājuma jomām uz visu Astoto pamatprogrammu. 

Nodokļu politika un muitas savienība 
85 Nodokļi finanšu nozarē Leģislatīva/ neleģislatīva Šī iniciatīva sagatavota pēc 7. oktobrī pieņemtā paziņojuma, kurā izklāstīta divvirzienu pieeja nodokļiem finanšu nozarē, lai 

reaģētu uz globālām un Eiropas problēmām. Komisija atbalsta ideju par pasaules mēroga finanšu darījumu nodevu. Šķiet, ka 
finanšu darbības nodoklis ir labākais veids, lai risinātu šo jautājumu Eiropas Savienībā. Komisija turpmāk novērtēs šīs iespējas, 
lai 2011. gada vasarā izvirzītu politikas iniciatīvas par nodokļiem finanšu nozarē. Pirms jebkura priekšlikuma iesniegšanas 
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svarīgs būs jauna regulējuma, iespējamo banku nodevu un nodokļu kumulatīvās ietekmes novērtējums. 
86 Iniciatīva par pārrobežu 

mantojuma nodokļiem 
Neleģislatīva Veicināt mantojuma nodokļu koordinēšanu ES dalībvalstu starpā, lai novērstu dubultu aplikšanu ar nodokli un dubultu 

atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas pārrobežu situācijās un ierosinātu ieteikumu dalībvalstīm šajā jomā. 
Tirdzniecība 
87 Paziņojums par nodokļiem un 

attīstību 
Neleģislatīva Paziņojums ir turpmākais darbs pēc stratēģijas ES 2020 un Komisijas paziņojuma par nākotnes tirdzniecības politiku un 

papildinās tos, precīzāk izklāstot, ka ES nākotnes tirdzniecības politikai būs spēcīga attīstības dimensija un tā reaģēs uz 
jaunattīstības un vismazāk attīstīto tirdzniecības partneru konkrētajām attīstības vajadzībām, lai atbalstītu to integrāciju 
pasaules ekonomikā. 

Transports 
88 Priekšlikums par drošības 

skeneriem 
Leģislatīva Kā turpmākais darbs pēc 2010. gada jūnija ziņojuma par drošības skeneriem, un atkarībā no ietekmes novērtējuma 

rezultātiem tiktu izveidots tiesiskais regulējums drošības skeneru izmantošanai ES lidostās. 
89 Pasākumu kopums jūrniecības 

sociālo aspektu jomā 
Leģislatīva/ neleģislatīva Tajā tiks aplūkoti dažādi cilvēciskā faktora aspekti jūras transportā, īpaši jūrnieku apmācība un sertifikācija (paziņojums 

par sociālajiem pasākumiem jūras transportā, priekšlikums direktīvai par SDO konvencijas piemērošanas kontroli, 
priekšlikums Direktīvas 2008/106/EK par jūrnieku apmācību pārskatīšanai). 

90 Paziņojums par starptautiskā 
transporta politiku attiecībā uz 
kaimiņvalstīm 

Neleģislatīva Tas ir kopīgs paziņojums ar ĢD ELARG, AIDCO un RELEX/EĀDD, un tajā tiks apspriesta transporta politika attiecībā uz 
kaimiņvalstīm un paplašināšanās valstīm. Šajā ceļvedī zem vienas politikas apvienotas visas daudzveidīgās transporta 
politikas saistībā ar Austrumu partnerību un paplašināšanos, tostarp labākas saiknes ar mūsu TEN-T politiku. 

91 Stratēģiskais transporta 
tehnoloģiju plāns (STTP) 

Neleģislatīva STTP nodrošinās stratēģisko satvaru pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei un izmantošanai, pamatojoties uz politikas 
vajadzībām un uz redzējumu attiecībā uz integrētu, efektīvu un videi nekaitīgu transporta sistēmu 2050. gadā. 

92 Pasākumu kopums e-mobilitātes 
jomā 

Leģislatīva/ neleģislatīva Ar šo leģislatīvo pasākumu kopumu tiks ieviesta jauno tehnoloģiju izmantošana dažādos transporta veidos efektīvas un 
ilgtspējīgas transporta sistēmas atbalstam. Pasākumi attieksies uz integrētu dzelzceļa biļešu pārdošanu, digitālajiem 
tahogrāfiem, nodevu iekasēšanu elektroniskā veidā, integrētiem jūrniecības datiem u. c. 
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2012. – 2014. gads 
Nr. Nosaukums Iniciatīvas veids Darbības jomas un mērķu apraksts Pieņemšanas gads 
Klimata politika 
1 Pasākumi, lai jūras transporta 

emisijas iekļautu ES 
siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanas saistībās, ja 
netiek panākta vienošanās par 
starptautiskiem noteikumiem 

Leģislatīva Atbilstīgi ES tiesību aktiem klimata un enerģētikas jomā būtu jāveic pasākumi, lai 
iekļautu jūras transporta emisijas ES siltumnīcefekta gāzu samazināšanas saistībās, ja šīs 
emisijas netiek iekļautas starptautiskā nolīguma samazinājuma mērķos līdz 2011. gadam. 

2012. gads 

Kohēzijas politika 
2 2. stratēģiskais ziņojums par 

kohēzijas politikas programmu 
īstenošanu 2007.-2013. g. 

Neleģislatīva  Regulas 1083/2006 30. pantā ir noteikts, ka Komisijai jāiesniedz stratēģisks ziņojums 
vēlākais līdz 2013. gada 1. aprīlim. 

2013. gads 

Konkurence 
3 Glābšanas un pārstrukturēšanas 

atbalsta pamatnostādņu 
pārskatīšana 
 

Neleģislatīva Spēkā esošās glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnostādnes ir piemērojamas līdz 
2012. gada oktobrim. Lai gan finanšu krīzes rezultātā tika pagarināts spēkā esošo 
glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnostādņu termiņš, sagatavošanas darbs to 
pārskatīšanai tika sākts jau 2007. gadā, kad mērķis vēl bija veikt pārskatīšanu līdz 
2009. gadam. 

2012. gads 

4 Pamatnostādņu par valsts 
reģionālo atbalstu pārskatīšana  
 

Neleģislatīva - Pašreizējās pamatnostādnes ir spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim. 
- Noteikumu par reģionu demarkāciju, atļauto atbalsta intensitāti un lieliem ieguldījumu 
projektiem iespējama pārskatīšana. 

2012. gads 

5 Valsts atbalsta pamatnostādņu 
platjoslas tīkliem pārskatīšana 

Neleģislatīva Pašlaik spēkā esošās pamatnostādnes jāpārskata vēlākais līdz 2012. gada 30. septembrim. 2012. gads 

Attīstība 
6 Priekšlikums Padomes 

lēmumam, ar ko aizstāj 
Padomes 2001. gada 
27. novembra Lēmumu 
2001/822/EK par aizjūras zemju 
un teritoriju asociāciju ar 
Eiropas Kopienu („Lēmums par 
aizjūras asociāciju”) 

Leģislatīva Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmums 2001/822/EK par aizjūras zemju un 
teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu („Lēmums par aizjūras asociāciju”) ir spēkā līdz 
2013. gada 31. decembrim, un tas būs jāaizstāj ar jaunu lēmumu. 

2012. gads 

Nodarbinātība, sociālās lietas un integrācija 
7 Paziņojums par „Darba tirgus 

izpētes izveidi un prasmju 
Neleģislatīva Kā turpmākais darbs pie pamatiniciatīvas „Jaunu prasmju un darbavietu programma” ES 

prasmju audita mērķis būs novērtēt pašreizējo un turpmāko prasmju piedāvājumu un 
2012. gads 
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pārvaldību: virzībā uz ES 
prasmju auditu” 

darba tirgus vajadzības un to ietekmi uz izglītības un mācību sistēmām. ES prasmju 
revīzija būtu jāveic ik pēc diviem gadiem. 

8 Priekšlikums juridiskam 
instrumentam par ES 
emigrējušu darbinieku tiesību 
izmantošanu attiecībā uz darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvības 
principu 

Leģislatīva Esošo šķēršļu likvidēšana ES darba ņēmēju mobilitātei, uzlabojot ar ES tiesību aktiem 
piešķirto tiesību izmantošanu. 

2012. gads 

9 Komisijas paziņojums par jaunu 
ES stratēģiju par drošību un 
veselības aizsardzību darbā 
(2012. g.) 

Neleģislatīva Paziņojumā tiks noteikts jauns stratēģisks satvars arodveselībai un drošībai darbā 2013.-
2020. gada laikposmā. 

2012. gads 

10 Priekšlikums regulai, ar ko 
groza Regulu 1612/68 (EURES) 

Leģislatīva Ar priekšlikumu tiks atbalstīts pamatiniciatīvas „Jaunatne kustībā” īstenošana. 
Konkrētāk, tās mērķis ir reformēt EURES tīklu, uzlabot tā jau esošo informēšanas un 
konsultēšanas darbību un paplašināt to, lai iekļautu ES mēroga shēmu gados jaunu darba 
ņēmēju mobilitātei.  

2012. gads 

11 Tiesību akta priekšlikums grozīt 
Direktīvu 2004/37 par darba 
ņēmēju aizsardzību pret risku, 
kas saistīts ar kancerogēnu vai 
mutagēnu iedarbību darbā 
(2013. g.) 

Leģislatīva Mērķis ir pārskatīt pašreizējo tiesisko regulējumu, lai līdz pieņemamam līmenim 
samazinātu vēža risku, uzlabotu riska pārvaldību un novērtētu direktīvas darbības jomas 
paplašināšanu, lai ņemtu vērā jaunus riska faktorus un vielas, kas ir toksiskas 
reprodukcijai. 

2013. gads 

Enerģija 
12 Regula par ziņošanu par 

kodolpreču pārvadājumiem 
Kopienas iekšienē 

Leģislatīva Izveidot ziņošanas mehānismu kodolpreču pārvadājumiem Kopienas iekšienē atbilstīgi 
ziņošanas prasībai papildu protokolos pie kodoldrošības kontroles nolīgumiem starp 
dalībvalstīm un Starptautisko Atomenerģijas aģentūru. Pārstrādātās divējāda lietojuma 
regulas (Regula (EK) Nr. 428/2009) pieņemšanas ietvaros dalībvalstis vienojās pārskatīt 
divējāda lietojuma preču sarakstu, kas pakļautas Kopienas eksporta kontrolei. 

2012. gads 

Vide 
13 ABS pakete attiecībā uz 

starptautisko režīmu par 
piekļuvi ģenētiskiem resursiem 
un ieguvumu kopīgu 
izmantošanu (ABS), tostarp 
priekšlikumi Padomes 
lēmumiem par starptautiska 
nolīguma parakstīšanu un 
ratifikāciju un atbilstīgām 
īstenošanas iniciatīvām 
Savienības līmenī 

Leģislatīva/ neleģislatīva Šīs iniciatīvas ir daļa no sagatavošanas procesa, pirms ES paraksta un ratificē 
starptautisku līgumu par piekļuvi ģenētiskiem resursiem un ieguvumu kopīgu 
izmantošanu.  
 
ABS protokola parakstīšana un ratifikācija jāapstiprina paziņojumā par to, ka Komisija 
centīsies īstenot ABS protokolu Savienībā ar leģislatīviem un citiem pasākumiem. 
Ir paredzēts arī turpmākais darbs ar atbilstīgiem pasākumiem, lai īstenotu ABS protokolu 
Eiropas Savienībā. 

2012. gads 
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14 Ietekmes uz vidi novērtējuma 
direktīvas pārskatīšana 

Leģislatīva Pārskatīšanas vispārīgais mērķis ir uzlabot direktīvas darbību, nodrošinot vides 
novērtējuma principu konsekventāku un efektīvāku piemērošanu, un nodrošināt 
konsekvenci ar starptautiskiem pienākumiem, kas izriet no Espo konvencijas (tostarp 
protokola par stratēģisku vides novērtējumu). 

2012. gads 

15 Projekts, lai aizsargātu Eiropas 
ūdens resursus 

Leģislatīva/neleģislatīva Mērķis ir nodrošināt labas kvalitātes ūdens pietiekamu daudzumu pieejamību, lai 
uzturētu ūdens ekosistēmas un ilgtspējīgu izmantošanu cilvēku vajadzībām un 
saimnieciskā nolūkā. Tas tiks balstīts uz esošās ūdens resursu politikas pārskatīšanu, 
tostarp uz ūdens trūkumu, neaizsargātību un uz sausumiem, kā arī uz Ūdens 
pamatdirektīvas īstenošanas novērtējumu. Ūdens taupības potenciāls ES jau tiek lēsts 
40 % apmērā. Varētu paredzēt iniciatīvu ūdens taupības veicināšanai sabiedriskajās un 
privātajās ēkās. 

2012. gads 

16 Stratēģijas par endokrīno 
sistēmu traucējošām vielām 
pārskatīšana 

Neleģislatīva Pamatojoties uz 2010./2011. gada ziņojumu par esošo stratēģiju par endokrīno sistēmu 
traucējošām vielām, stratēģijas pārskatīšanā tiks izpētīta iespēja ieviest stingrākas 
kontroles un ierobežojumus tādu vielu ražošanai, importēšanai, atļaušanai un 
izmantošanai, kuras tiek uzskatītas par endokrīno sistēmu traucējošām vielām. 

2012.-2013. g. 

Veselība un patērētāji 
17 Dokumentu pakete, kurā 

ietverts: 
 
1. Priekšlikums par dzīvnieku 
veselības tiesību aktu. 

 
 
Leģislatīva 

 
 
Priekšlikums tiks balstīts uz pieredzi, kas gūta esošo tiesību aktu īstenošanā un veiktajā 
ES dzīvnieku veselības politikas plašajā novērtējumā. Mērķis jaunajiem tiesību aktiem 
dzīvnieku veselības jomā ir izveidot skaidrāku reglamentējošo struktūru dzīvnieku 
veselības jomā ES, kurā vairāki tiesību akti apvienoti vienā visaptverošā dzīvnieku 
veselības satvarā. 
 

2012. gads 
 

 2. Priekšlikums pārskatīt 
Regulu 882/2004 par oficiālo 
kontroli pārtikas apritē jo īpaši 
attiecībā uz oficiālās kontroles 
finansēšanu, veterināro zāļu 
atlieku kontroli 
(Direktīva 96/23/EK) un 
principiem, kuri reglamentē 
veterināro pārbaužu 
organizēšanu attiecībā uz 
produktiem un dzīvniekiem, ko 
paredzēts importēt Eiropas 
Savienībā no trešām valstīm 
(Direktīva 97/78/EK un 
Direktīva 91/496/EEK). 
 

Leģislatīva Regulas 882/2004 pārskatīšanas mērķis ir ņemt vērā pašlaik notiekošo vairāku 
novērtējumu iznākumu (par maksu, atliekām, importa kontroli), kuru mērķis ir uzlabot 
oficiālās kontroles efektivitāti pārtikas apritē, aplūkojot īpaši reglamentētas jomas 
(atliekas) un nekonsekvenci un neatbilstības izpildē (maksa) un ieviešot elastīgāku, uz 
risku balstītu pieeju robežkontrolei. 
Tās mērķis ir arī nodrošināt pilnībā integrētu kontroles sistēmu, tostarp dzīvnieku 
veselību un augu veselību, un vienkāršot satvaru sadarbībai izpildes jomā starp Komisiju 
un dalībvalstīm. 
Priekšlikuma mērķis būs arī vienkāršot un racionalizēt vispārīgo satvaru, atbilstīgi kuram 
Komisija un dalībvalstis sadarbojas saskaņā ar regulas noteikumiem. 
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 3. ES Augu veselības tiesību 
akts.  

 Iniciatīva atspoguļo nepieciešamību modernizēt esošo augu veselības režīmu, 
pamatojoties uz tās neseno ex post novērtējumu. Jaunu kaitēkļu un slimību ieviešanas 
uzlabota profilakse ļaus izvairīties no plašām kampaņām, lai izskaustu vai kontrolētu 
vēlākā posmā, novērsīs pesticīdu izmantošanas palielināšanu, no kuras iespējams 
izvairīties, nodrošinās ilgtspējīgu ražošanu un lauksaimniecības konkurētspēju un 
palīdzēs garantēt pārtikas nodrošinājumu un mežu, ainavas un dārzu aizsardzību. 
Uzlaboti tiesību akti un labāk saskaņoti īstenošanas noteikumi ļaus efektīvāk novērst 
globalizācijas un klimata pārmaiņu ietekmi uz augu veselību. 

 

18 Dokumentu pakete: 
1) priekšlikums pārskatīt 
Direktīvu par veterināro zāļu 
produktiem, 

Leģislatīva Veterināro zāļu tiesību akti tiks novērtēti, lai noteiktu pārmērīgu administratīvo slogu un 
konstatētu problēmas, piemēram, apstiprinātu veterināro zāļu trūkumu, lai ārstētu 
mazsvarīgāku dzīvnieku sugu slimības vai reti sastopamas slimības. Pārskatīšanas mērķis 
ir palielināt zāļu pieejamību tirgū un samazināt slogu uzņēmumiem, optimizējot 
veterināro zāļu apstiprināšanas procesus, vienlaikus ievērojot sabiedrības veselības, 
dzīvnieku veselības, kā arī vides prasības. 

2012. gads 

 2) priekšlikums pārskatīt 
ārstniecisko barību, 

 Iniciatīvas mērķis ir precizēt ārstnieciskās barības tiesību aktu darbības jomu attiecībā uz 
citām barības tiesību aktu daļām un tiesību aktiem par veterinārajām zālēm, lai novērtētu 
saistību starp veterināro zāļu došanu un došanu ar ārstniecisku barību un novērtētu 
veterināro zāļu došanas dažādos veidus izmaksu, drošības un efektivitātes ziņā. Ar 
iniciatīvu cenšas Eiropas Savienībā izveidot vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kas 
garantē ārstnieciskās barības drošu un efektīvu izmantošanu. 

 

19 Paziņojums par patērētāju 
tiesībām 

Neleģislatīva Tirgi, tirdzniecība, produkti un pakalpojumi kļūst arvien sarežģītāki un komplicētāki. 
Patērētājiem ir grūtības izdarīt informētu izvēli un pieņemt lēmumus, kas ir viņu 
interesēs. Šajā saistībā paziņojuma mērķis ir apkopot labāko praksi par patērētāju 
tiesībām attiecībā uz informāciju, izglītošanu, plašsaziņas līdzekļiem, pārstāvību un 
atlīdzību. Šajā nolūkā nepieciešams: noteikt labāko praksi informēšanai par patērētāju 
tiesībām, konsultāciju sniegšanai patērētājiem, patērētāju sūdzību izskatīšanai, patērētāju 
izglītošanai un spēju veidošanai, kā arī norādījumu izveidei par pārredzamu cenu un 
kvalitātes/izpildes informāciju.  

2012. gads 

20 Priekšlikums pārskatīt Direktīvu 
par klīnisko izpēti, lai veicinātu 
klīnisko pētniecību un inovāciju 
farmaceitiskajā nozarē 

Leģislatīva Mērķis ir pārskatīt Direktīvu par klīnisko izpēti, lai novērstu nepilnības, kas konstatētas 
dažādos novērtējumos, ko Komisija veikusi iepriekšējos gados. Mērķis ir stiprināt 
zināšanas un inovāciju klīniskās pētniecības jomā. Priekšlikums būtu reakcija uz to, ka 
vairums lielāko klīnisko pētījumu tiek veikti Eiropas mērogā. Iespējamās problēmas, kas 
tiktu risinātas, ir administratīvu kavējumu samazināšana pirms klīnisko pētījumu 
sākšanas, izvairīšanās no atšķirīgiem lēmumiem visā ES un ziņošanas procedūru 
optimizēšana. 

2012. gads 

21 Priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai par medicīnas 
ierīcēm un Direktīvas 
90/385/EEK un 93/42/EEK 
atcelšanu un priekšlikums 

Leģislatīva  Medicīnas ierīces. Mērķis ir vienkāršot un nostiprināt noteikumus, lai nodrošinātu augstu 
veselības aizsardzības līmeni, vienlaicīgi nodrošinot iekšējā tirgus sekmīgu darbību un 
nozares konkurētspēju un inovācijas spējas. Pašreizējā režīma novērtēšana liecina, ka pastāv 
juridiskas nepilnības attiecībā uz produktiem, uz kuriem neattiecas konkrēti Savienības tiesību 
akti, un ir jānovērš daži trūkumi sistēmā. 
 

2012. gads 



 

LV 24   LV 

Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai par medicīnas 
ierīcēm, ko lieto in vitro 
diagnostikā, un 
Direktīvas 98/79/EK atcelšanu  

In vitro diagnostikas medicīnas ierīces. Mērķis ir vienkāršot un nostiprināt noteikumus, lai 
nodrošinātu augstu veselības aizsardzības līmeni, vienlaicīgi nodrošinot iekšējā tirgus sekmīgu 
darbību un nozares konkurētspēju un inovācijas spējas. Pašreizējā režīma novērtēšana liecina, 
ka pastāv daži jautājumi, kas ir jāprecizē, daži aspekti, kas ir jāievieš tiesību aktos, un neliela 
konverģence, kas būtu jānodrošina ar mūsu galveno tirdzniecības partneru noteikumiem. 

Iekšlietas 
22 Eiropas stratēģija par identitātes 

pārvaldību, tostarp tiesību aktu 
priekšlikumi par identitātes 
zādzības atzīšanu par 
kriminālnoziegumu un par 
elektronisko identitāti (eID) un 
drošām autentifikācijas 
sistēmām 

Neleģislatīva/ leģislatīva Ierosināt pasākumus, lai saglabātu identitātes datu integritāti visos „identitātes ķēdes” 
posmos un nodrošinātu ar identitāti saistītas krāpšanas atzīšanu ES mērogā par 
kriminālnoziegumu. Tas ļautu pārtraukt noziedzīgu darbību pirms nopietnāku noziegumu 
izdarīšanas. Konkrēts identitātes zādzības un identitātes viltošanas noziegums varētu arī 
atvieglot izmeklēšanu un lietas ierosināšanu pret noziedzniekiem aiz robežām. 

2012. gads 

23 Paziņojums par Eiropas 
informācijas apmaiņas modeli, 
kam seko rīcības plāns 

Neleģislatīva Ar Eiropas informācijas apmaiņas modeli cenšas plānot, novērtēt un ieteikt veidus, lai 
konsolidētu pārrobežu informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības iestādēm Eiropas 
Savienībā. 

2012. gads 

24 CEPOL lēmuma grozījumi Leģislatīva Paplašināt Eiropas Policijas akadēmijas – CEPOL – politikas veidošanas instrumentus 
(akreditācija) un reorganizēt CEPOL institucionālo struktūru (palielināt Komisijas 
uzraudzības pilnvaras un direktora autonomiju) 

2013. gads 

25 Priekšlikums Regulai par 
Eiropas Policijas biroja 
(Eiropola) izveidošanu 

Leģislatīva Eiropola tiesiskā regulējuma izmaiņas pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā (atbilstīgi 
LESD 88. pantam).  

2013. gads 

26 ES Imigrācijas kodekss  Visu tiesību aktu konsolidācija imigrācijas jomā, sākot no legālās migrācijas, un 
nepieciešamības gadījumā paplašinot esošos noteikumus, kas paredzēti Stokholmas 
programmā. 

2013. gads 

Humānā palīdzība un reaģēšana krīzes situācijās 
27 Priekšlikums Regulai par 

Eiropas Brīvprātīgo humānās 
palīdzības korpusa izveidi 

Leģislatīva Mērķis ir izveidot satvaru Eiropas jauniešu kopējiem ieguldījumiem Savienības humānās 
palīdzības sniegšanas operācijās. 
Sagatavošanas darbības 2011. gadā, ārējais pētījums palīdzēs noteikt iespējamās opcijas, 
tostarp par sagatavošanas darbībām. 

2012. gads 

Rūpniecība un uzņēmējdarbība/vide 
28 REACH pārskatīšana Neleģislatīva/ leģislatīva Komisijai 2012. gadā jāveic REACH regulas novērtēšana, ņemot vērā šādas minimālās 

prasības attiecībā uz darbības jomu. 
Tās pieredzes pārskatīšana, kas gūta no šīs regulas darbības, un tā finansējuma summa un 
sadalījums, ko Komisija darījusi pieejamu alternatīvu testa metožu izstrādei un 
novērtēšanai (REACH 117. panta 4. punkts). 
Novērtējums par to, vai grozīt (vai ne) REACH regulas darbības jomu, lai izvairītos no 
pārklāšanās ar citiem attiecīgajiem Kopienas noteikumiem (REACH 138. panta 6. 

2012. gads 
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punkts). 
Eiropas Ķimikāliju aģentūras pārskatīšana (REACH 75. panta 2. punkts). 

Rūpniecība un uzņēmējdarbība 
29 Eiropas standartizācijas 

sistēmas pārskatīšana 
Leģislatīva Esošās standartizācijas sistēmas būtiska pārskatīšana, kuras mērķis cita starpā ir stiprināt 

inovācijas dimensiju. 
2013. gads 

Iekšējais tirgus un pakalpojumi 
30 Priekšlikums grozīt Finanšu 

konglomerātu direktīvu 
(2002/87/EK) 

Leģislatīva Pēc notiekošā darba pie pārskatītajām regulatīvajām pieejām finanšu konglomerātiem 
kopīgā foruma līmenī (nobeiguma ziņojuma pieņemšana paredzēta 2011. gada novembrī) 
tiks veikti attiecīgi grozījumi Finanšu konglomerātu direktīvā, lai a) neregulētas 
sabiedrības integrētu finanšu konglomerātu uzraudzības jomā un b) nodrošinātu labāku 
starpnozaru konsekvenci attiecīgajos aspektos. 

2012. gads 

31 Profesionālās kvalifikācijas 
tiesību aktu pārskatīšana 

Leģislatīva Pēc profesionālās kvalifikācijas acquis novērtēšanas tiks veikti atbilstīgi tiesiskā pamata 
grozījumi. 

2012. gads 

32 Riska kapitāla fondu iniciatīva Leģislatīva Komisija līdz 2012. gadam nodrošinās, ka riska kapitāla fondi, kas izveidoti kādā 
dalībvalstī, var brīvi darboties un veikt ieguldījumus visā Eiropas Savienībā, tostarp bez 
nelabvēlīga nodokļu režīma (vajadzības gadījumā izmantojot papildu likumdošanas 
režīmu). 

2012. gads 

33 Iniciatīvas, kas veicina pilsoņu 
ietaupījumus un privātos 
ieguldījumus 

Leģislatīva Komisija izpētīs pasākumus, kas varētu veicināt ilgāka termiņa ietaupījumus un privātus 
ieguldījumus infrastruktūrās un novatoriskos projektos. 

2012. gads 

34 Eiropas finanšu uzraudzības 
sistēmas novērtēšana 

Neleģislatīva Novērtēšanai jānotiek līdz pašreizējā mandāta beigām, lai novērtētu jauno uzraudzības 
struktūru darbību Eiropas Savienībā. 

2012.-2014. g. 

35 Finanšu nozares regulējuma 
reformas novērtējums 

Neleģislatīva Līdz pašreizējā mandāta beigām būtu jāveic finanšu nozares ar krīzi saistītā regulējuma 
novērtējums, lai pārbaudītu, vai tiek sasniegti tiesību aktu mērķi. 

2012.-2014. g. 

Tiesiskums, pamattiesības un pilsonība 
36 Tiesību akta priekšlikums par 

visaptverošu režīmu par 
pierādījumu iegūšanu 
krimināllietās, pamatojoties uz 
savstarpējas atzīšanas principu, 
un attiecībā uz visu veidu 
pierādījumiem 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir nodrošināt visaptverošu režīmu par pierādījumu iegūšanu 
krimināllietās attiecībā uz visu veidu pierādījumiem, ietverot izpildes termiņus un 
ierobežojot atteikuma iemeslus. 

2012. gads 

37 Tiesību akta priekšlikums, lai 
ieviestu kopējus standartus 
pierādījumu iegūšanai 
krimināllietās, lai nodrošinātu to 
pieņemamību 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt pierādījumu pieņemamību krimināllietās. 2012. gads 

38 Tiesību akta priekšlikums par 
ECRIS-TVV (Eiropas 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir izveidot trešo valstu valstspiederīgo reģistru, kuri ir notiesāti 
dalībvalstu tiesās. 

2012. gads 
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Sodāmības reģistru informācijas 
sistēma trešo valstu 
valstspiederīgajiem) sistēmu 
attiecībā uz notiesātiem trešo 
valstu valstspiederīgajiem 

39 Regulas (EK) Nr. 1393/2007 par 
civillietu vai komerclietu 
dokumentu izsniegšanu 
pārskatīšana, kas varētu ietvert 
kopēju minimālo standartu 
noteikšanu 

Leģislatīva Priekšlikums piemērot Regulu (EK) Nr. 139/2007 par civillietu vai komerclietu 
dokumentu izsniegšanu, pievēršot īpašu uzmanību pārsūtītāju un saņēmēju struktūru 
efektivitātei un koncentrējoties uz pieprasījuma izpildes praktisko piemērošanu 
dokumentu izsniegšanas pieprasījuma nosūtīšanai. 

2012. gads 

40 Tiesību akta priekšlikums par 
īpašiem aizsardzības pasākumiem 
kriminālprocesā aizdomās turētām 
vai apsūdzētām personām, kas ir 
mazāk aizsargātas 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir nodrošināt, lai tiku izrādīta īpaša uzmanību kriminālprocesā visā 
Eiropas Savienībā aizdomās turētām vai apsūdzētām personām, kas nevar saprast vai izsekot 
procesa saturam vai nozīmei saistībā, piemēram, ar vecumu, garīgo vai fizisko stāvokli. Šis 
priekšlikums ir daļa no Ceļveža aizdomās turētu un apsūdzētu personu procesuālo tiesību 
stiprināšanai kriminālprocesā. 

2012. gads 

41 Regula par ES uzticības tālruņa 
līnijām par pazudušiem bērniem 

Leģislatīva Šī iniciatīva ir turpmākais darbs pēc 2010. gada paziņojumu par 116 bērnu uzticības 
tālruņu līnijām, un tās mērķis ir nodrošināt 116 uzticības tālruņu līniju atbilstīgu darbību 
visās dalībvalstīs. 

2012. gads 

42 Tiesību akta priekšlikums par 
Eurojust stiprināšanu un nākotni 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir attīstīt un nostiprināt Eurojust darbību un tā spēju apkarot 
noziegumus pret ES finanšu interesēm. 

2013. gads 

44 Tiesību akta priekšlikums par 
dažu civilstāvokli apliecinošu 
dokumentu ietekmes savstarpēju 
atzīšanu  

Leģislatīva Turpmākie pasākumi pēc Zaļās grāmatas par dokumentu, civilstāvokli apliecinošu 
dokumentu un autentisku aktu brīvu apriti un tiesību aktu vienkāršošanu. Priekšlikumam 
būtu jāattiecas uz dažu civilstāvokli apliecinošu dokumentu (piemēram, par dzimšanu, 
radniecību, adopciju, vārdu, nāves gadījumu) ietekmes savstarpēju atzīšanu.  

2013. gads 

45 Tiesību akta priekšlikums par 
dokumentu legalizēšanas 
formalitāšu atcelšanu starp 
dalībvalstīm 

Leģislatīva Turpmākie pasākumi pēc Zaļās grāmatas par dokumentu, civilstāvokli apliecinošu 
dokumentu un autentisku aktu brīvu apriti un tiesību aktu vienkāršošanu. Priekšlikumam 
būtu jāattiecas uz dokumentu legalizēšanas formalitāšu atcelšanu starp dalībvalstīm. 

2013. gads 

46 Tiesību akta priekšlikums par 
diskvalifikācijas savstarpēju 
atzīšanu 

Leģislatīva Šīs iniciatīvas mērķis ir nodrošināt tās diskvalifikācijas savstarpēju atzīšanu, kas noteikta 
ar tiesas lēmumu kriminālprocesā, lai izpildītu šādus pasākumus dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kura noteikusi diskvalifikāciju. 

2013. gads 

47 Priekšlikums regulai, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu 
un izpildi laulības lietās un lietās 
par vecāku atbildību, tostarp par 
kopēju minimālo standartu 
noteikšanu attiecībā uz lēmumu 
par vecāku atbildību atzīšanu 

Leģislatīva Pēc ziņojuma par Regulas (EK) Nr. 2201/2003 piemērošanu šā priekšlikuma mērķis ir 
grozīt šo juridisko instrumentu un noteikt kopējus minimālos standartus attiecībā uz 
lēmumu par vecāku atbildību atzīšanu, lai atceltu exequatur procedūras šiem lēmumiem. 

2013. gads 



 

LV 27   LV 

 
Jūrlietas un zivsaimniecība 
48 Jūras un okeāni kā jauni 

izaugsmes avoti: Komisijas 
paziņojums par jūras nozaru 
izaugsmi – jauns redzējums 
ilgtspējīgai izaugsmei piekrastes 
reģionos un ar jūrniecību 
saistītajās nozarēs 

Neleģislatīva Paziņojums balstīsies uz pētījumu par piekrastes reģionu un ar jūrniecību saistīto 
ekonomikas nozaru nākotnes attīstības modeļiem, īpaši uzsverot pozitīvo ietekmi uz 
nodarbinātību. 

2012. gads 

49 Priekšlikums EP un Padomes 
regulai, lai atbalstītu izaugsmi 
un ilgtspēju ar labākām 
zināšanām par jūru 

Leģislatīva Finansēt efektīvāku Eiropas struktūru zināšanām par jūru. 2013. gads 

50 Komisijas paziņojums „Ceļā uz 
jūrniecības pārraudzības 
integrēšanu” 
 
un 
 
priekšlikums EP un Padomes 
tiesību aktam, kurā noteikts 
satvars Kopējās informācijas 
apmaiņas vides izveidei 

Neleģislatīva/ leģislatīva Komisijai ir uzdots izpētīt Kopējās informācijas apmaiņas sistēmas izveides finansiālās 
sekas. 

2013. gads 

ES finanšu interešu aizsardzība 
51 Tiesību akta priekšlikums par 

Eiropas Savienības finanšu 
interešu aizsardzību, tostarp ar 
krimināltiesībām 

Leģislatīva Šī iniciatīva ir turpmākais darbs pēc paziņojuma par Eiropas Savienības finanšu interešu 
aizsardzību, tostarp ar krimināltiesībām, saskaņā ar Līguma 325. panta 4. punktu. 

2013. gads 

Pētniecība un inovācija 
52 Pamatdirektīva par Eiropas 

Pētniecības telpu 
Leģislatīva Kā paziņots pamatiniciatīvā „Inovācijas Savienība”, Komisija ierosinās Eiropas 

Pētniecības telpas satvaru un atbalsta pasākumus, lai likvidētu šķēršļus mobilitātei un 
pārrobežu sadarbībai. 

2012. gads 

Vispārējas nozīmes pakalpojumi 
53 Paziņojums par vispārējas 

nozīmes pakalpojumu kvalitātes 
sistēmu  

Neleģislatīva Šī iniciatīva balstīsies uz protokolu Nr. 26, kas pievienots Līgumam. 2012. gads 
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Nodokļu politika un muitas savienība 
54 Muitas savienības stāvokļa 

novērtēšana  
Neleģislatīva Muitas savienības darbības vispārīgs novērtējums, lai atbalstītu turpmākās muitas 

iniciatīvas un vajadzības. 
2012. gads 

55 Priekšlikums grozīt Padomes 
2004. gada 22. decembra Regulu 
(EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz 
noteikumus par uzraudzību 
attiecībā uz narkotisko vielu 
prekursoru tirdzniecību starp 
Kopienu un trešām valstīm 

Leģislatīva Komisijas ziņojumā (COM (2009) 709) norādīts to zāļu novirzes risks, kas satur 
narkotisko vielu prekursorus. Padome aicināja Komisiju ierosināt tiesību aktu 
grozījumus (Padomes 2010. gada 25. maija secinājumi par ES narkotisko vielu 
prekursoru tiesību aktu darbību un īstenošanu – 3016. Konkurētspējas padome). 

2012. gads 

56 Paziņojums par pārrobežu 
ieturētajiem nodokļiem par 
dividenžu izmaksu portfeļa 
ieguldītājiem un kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem 

Neleģislatīva Ierosināt iespējamus risinājumus problēmām, ko radīja izmaksājošā uzņēmuma 
piederības dalībvalstu ieturētie nodokļi par pārrobežu dividendēm, ko izmaksā portfeļa 
ieguldītājiem. Ieturētiem nodokļiem ir svarīga loma pārrobežu dividenžu aplikšanā ar 
nodokli, bet tie var radīt nodokļu dubultās uzlikšanas juridiskas un ekonomiskas 
problēmas, radot izkropļojumus, kas kaitē iekšējam tirgum. 

2012. gads 

Transports 
57 Tiesību akta priekšlikums par 

Regulas 261 par aviopasažieru 
tiesībām pārskatīšanu 

Leģislatīva Tiesību akta par aviopasažieru tiesībām pārskatīšanā tiks precizēti daži esošo normu 
noteikumi. 

2012. gads 

58 Paziņojums un tiesību akta 
priekšlikums par piekļuvi 
dzelzceļa tirgum 

Leģislatīva/ neleģislatīva Dzelzceļa tirgus organizācijas pārskatīšana, tostarp par iekšzemes pasažieru pārvadājumu 
tirgu. 

2012. gads 

59 Regulas par Eiropas Dzelzceļa 
aģentūras izveidi pārskatīšana 

Leģislatīva Tajā tiks ierosināts paplašināt EDA kompetenci drošības jomā. 2012. gads 
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Komisijas 2011. gada darba programma – III pielikums  

Vienkāršošanas turpināšanas programma un administratīvā sloga samazināšanas iniciatīvas  

 

 Atbildīg
ais 

Pilns nosaukums Process Darbības joma un mērķi Paredzam
ā 
pieņemšan
a 

1 AGRI Komisijas paziņojums, ar ko izveido oficiālu 
atzīšanu, ka noteikts skaits aktu ir novecojuši, 
piemēram: 

• Komisijas 2003. gada 7. augusta Regula 
(EK) Nr. 1412/2003, ar kuru atliek Regulu 
(EK) Nr. 934/2003, ar kuru atklāj 
uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus par 
kompensāciju parasto kviešu eksportam uz 
atsevišķām trešām valstīm, 

• Komisijas 2002. gada 22. jūlija Regula 
(EK) Nr. 1323/2002, ar ko paredz atkāpi no 
Regulas (EK) Nr. 800/1999 attiecībā uz 
labības produktu eksportu uz trešām 
valstīm, izņemot Ungāriju, 

• Komisijas 2002. gada 20. septembra Regula 
(EK) Nr. 1677/2002, ar ko paredz sīki 
izstrādātus noteikumus, lai piemērotu 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1151/2002 
attiecībā uz importa licencēm Igaunijas 
Republikas izcelsmes auzām un miežiem. 

Atcelšana Priekšlikuma mērķis ir atzīt par novecojušiem tos Komisijas dokumentus, kuriem nav 
praktiskas nozīmes vai vispārēja svarīguma, tādējādi veicinot Kopienas acquis atjaunināšanu 
un vienkāršošanu. Tos atceļot, tiks noskaidroti aktu „būtiskie” acquis, ko patiešām vispārēji 
piemēro. 
Iniciatīva attiecas uz visām lauksaimniecības nozarēm, kurās ir novecojuši akti. 

2011. gadā 
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2 CLIMA Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums 
280/2004/EK par monitoringa mehānismu 
attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju un par Kioto protokola īstenošanu 
Kopienā 
+ Komisijas Lēmums 2005/166/EK, ar ko 
paredz noteikumus, lai īstenotu Lēmumu 
280/2004/EK  

Pārskatīšana Tiesību akti par siltumnīcefekta gāzu emisiju uzraudzību un ziņošanu jāpārskata, lai jo īpaši 
atspoguļotu Kioto protokola īstenošanā gūto pieredzi un klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopuma pieņemšanu. Šīs iniciatīvas mērķis būs arī vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus un 
samazināt nevajadzīgu administratīvo slogu, jo īpaši ieviešot skaidrākas un vienkāršākas 
ziņošanas procedūras un instrumentus. 

2011. gadā 

3 EMPL Kopienas iniciatīva par muskuļu un skeleta 
traucējumiem, kas saistīti ar darbu 
(turpmākais darbs pēc otrā apspriežu posma ar 
sociālajiem partneriem). 
Padomes 1990. gada 29. maija Direktīva par 
minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un 
veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, 
pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt 
muguras traumas (ceturtā atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
nozīmē). 
Padomes 1990. gada 29. maija Direktīva par 
minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un 
veselības aizsardzību darbā ar displeju ierīcēm 
(piektā atsevišķā direktīva Direktīvas 
89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē). 

Pārstrādāšana Šīs iniciatīvas mērķis ir vienā likumdošanas instrumentā apvienot noteikumus par darbinieku 
veselības un drošības aizsardzību pret muskuļu un skeleta traucējumiem, kas saistīti ar darbu. 
Šie noteikumi šobrīd ir sadalīti Padomes Direktīvā 90/269/EEK un Padomes Direktīvā 
90/270/EEK. 

2011. gadā 

4 EMPL Padomes 2001. gada 8. oktobra Direktīva 
2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas 
uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku 
iesaistīšanas jomā 

Pārskatīšana Mērķis būtu vienkāršot kārtību darbinieku iesaistīšanai SE (Societas Europea) un risināt 
problēmas, ko Komisija konstatējusi Paziņojumā COM 2008(591) (darbinieku iesaistīšanas 
sekas, kad notiek SE izmaiņas pēc reģistrācijas, dalība grupas līmenī, „pirms un pēc” principa 
darbības joma un procedūras sarežģītība), kā arī nākamajā ziņojumā par SE regulu (darbinieku 
iesaistīšanas procedūras sarežģītība). Attiecībā uz darbības jomu pēc sociālo partneru 
apspriedes saskaņā ar LESD 154. pantu pārskatīšana varētu attiekties uz 2., 3., 5., 11. un 
12. pantu. 

2012. gadā 

5 EMPL Padomes 2003. gada 22. jūlija Direktīva 
2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas 
Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku 
iesaistīšanas jomā 

Pārskatīšana Mērķis ir izskatīt iespēju par darbinieku iesaistīšanas noteikumu vienkāršošanu, tiklīdz būs 
pabeigts viss novērtēšanas ziņojums par saistīto Regulu (EK) Nr. 1435/2003 (Eiropas 
Kooperatīvās sabiedrības statūti). Izvēles iespējas var izveidot tikai kā ierosināmās darbības, 
kad Komisija būs izanalizējusi novērtēšanas rezultātus un nolēmusi par darbību attiecībā uz 
regulas iespējamo pārskatīšanu. Ierosinātā darbība būs jākoordinē ar EKS regulas 
pārskatīšanas norisi, kā arī ar SE Direktīvu 2001/86/EK. 

2012. gadā 
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6 ENER Padomes Direktīva 96/29/Euratom, kas nosaka 
drošības pamatstandartus darba ņēmēju un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām briesmām 

Pārstrādāšana Šī iniciatīva attiecinās direktīvas prasības uz medicīnisko risku, pie personāla nepiederošu 
darba ņēmēju risku, sabiedrības informēšanu un slēgtiem augstas aktivitātes starojuma 
avotiem, apvienojot piecas direktīvas vienā. Galvenie mērķi ir šādi: 
1. Atjaunināt Euratom tiesību aktus par aizsardzību pret starojumu atbilstīgi jaunākajiem 
zinātniskajiem datiem un darbības pieredzei. 
2. Vienkāršot un precizēt prasības par aizsardzību pret starojumu (saskaņotas sistēmas 
ieviešana darba ņēmēju, pie personāla nepiederošu darba ņēmēju, pacientu un sabiedrības 
aizsardzībai; saskaņota definīciju kopuma ieviešana; pie personāla nepiederošu darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās veicināšana; aizsardzības pret starojumu kompetences savstarpējas 
atzīšanas veicināšana pārrobežu līmenī);  
3. Pēc iespējas vairāk saskaņot tās prasības ar starptautiskajiem pamata drošības standartiem. 

2011. gadā 

7 ENER 2003/796: Komisijas lēmums, ar ko izveido 
Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru 
grupu 

Atcelšana Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa būs novecojusi, kad tiks izveidota 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra. Komisijas Lēmumu 2003/796 tad atcels. 

2011. gadā 

8 ENTR Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai, ar ko groza Direktīvu 97/68/EK par 
gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no 
motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai 

Pārskatīšana Tās pārskatīšanas mērķis ir noteikt un paredzēt jaunas emisijas robežvērtības visu veidu 
dzinējiem un paplašināt darbības jomu uz jaunām dzinēju kategorijām. Vēl viens mērķis ir 
vienkāršot testēšanas procedūras, pamatojoties uz starptautiskiem standartiem un samazināt ar 
tiem saistīto ražotāju izmaksas. 

2011. gadā 

9 ENTR Direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvu 
1999/5/EK par radioiekārtām un 
telekomunikāciju termināla iekārtām un to 
atbilstības savstarpējo atzīšanu 

Pārskatīšana Mērķi ir šādi: 
- aizstāt daudzus nepraktiskus un neefektīvus administratīvus noteikumus, kas neļauj apzināt 
daudzu masu patēriņa tirgus radioiekārtu ražotājus vai importētājus un sazināties ar tiem, 
izmantojot mūsdienīgākus elektroniskos saziņas līdzekļus; un 
- izveidot vidi, kas vairāk veicina novatoriskas tehnoloģijas, un samazināt riskus, kad vēl nav 
zināmi interferences fenomeni un jo īpaši kad nav saskaņota standarta. 

2011. gadā 
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10 ENTR Desmit direktīvu pielīdzināšana jaunajam 
tiesiskajam pamatam (Lēmums 768/2008) 
• Direktīva 2006/95/EK par dalībvalstu 

tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz 
elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai 
noteiktās sprieguma robežās; 

• Padomes Direktīva 2009/105/EK par 
vienkāršām spiedtvertnēm;  

• Direktīva 2009/23/EK par neautomātiskiem 
svariem;  

• Padomes Direktīva 93/15/EEK par 
noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām 
vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu 
tirgū un pārraudzību;  

• Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
94/9/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un 
aizsardzības sistēmām, kas paredzētas 
lietošanai sprādzienbīstamā vidē; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 
29. jūnija Direktīva 95/16/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā 
uz liftiem; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
97/23/EK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
spiediena iekārtām; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2004/22/EK par mērinstrumentiem; 

• Direktīva 2004/108/EK par to, kā tuvināt 
dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz 
elektromagnētisko savietojamību, un par 
Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu; 

• Direktīva 2007/23/EK par pirotehnisko 
izstrādājumu laišanu tirgū. 

Pārstrādāšana Paziņojums un priekšlikums pielīdzināt desmit esošās direktīvas preču tiesību aktu kopumam 
un Lisabonas līgumam. Vispārīgais mērķis ir nodrošināt, lai ražojumi ES tirgū būtu droši un 
atbilstu visām prasībām, garantējot augsta līmeņa aizsardzību. Turklāt šīs iniciatīvas mērķis ir 
arī vienkāršot normatīvo vidi ražojumiem, padarot to daudz saskaņotāku un 
lietotājdraudzīgāku ekonomikas dalībniekiem un valstu iestādēm.  
Konkrētie mērķi: 
• samazināt neatbilstīgu ražojumu, jo īpaši nedrošu ražojumu, skaitu, 
• nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret neatbilstīgiem ražojumiem visā ES tirgū un vienlīdzīgu 
attieksmi pret ekonomikas dalībniekiem izpildes procesā, 
• nodrošināt pilnvaroto iestāžu veikto atbilstības novērtēšanas darbību uzticamību un augstu 
kvalitāti, nodrošināt lielāku terminoloģijas un procedūras prasību konsekvenci visās 
direktīvās, lai atvieglotu to interpretāciju un īstenošanu. 

2011. gadā 
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11 ENTR Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par 
mēslošanas līdzekļiem un Regulas (EK) 
Nr. 2003/2003 atcelšanu 

Pārskatīšana Galvenie politikas mērķi ir šādi: 
– ietvert to ražojumu plašu klāstu, uz kuriem pašlaik attiecas tikai valstu tiesību akti, tostarp 
organiskos mēslošanas līdzekļus, organiskos un minerālos mēslošanas līdzekļus, augu 
kultūras substrātus un augsnes uzlabotājus, 
– samazināt administratīvo slogu iestādēm (dalībvalstīm un Komisijai) un rūpniecībai 
pašreizējo saskaņoto tiesību aktu tehniskajā pielāgošanā, 
– vienkāršot noteikumus un paātrināt procedūras, lai jauni barības vielu savienojumi/piegādes 
veidi ar dažādu izcelsmi varētu nonākt tirgū ātrāk un atbilstīgi ES dažādo reģionu 
lauksaimniecības vajadzībām, 
– garantēt tirgū laisto mēslošanas līdzekļu drošību attiecībā uz cilvēku veselību un vidi (jo 
īpaši dabisko piemaisījumu, piesārņotāju un patogēnu saturu), 
– nodrošināt, lai lauksaimnieki var paļauties uz nopirktā ražojuma agronomisko efektivitāti. 

2012. gadā 

12 ENTR Direktīva 89/686/EK par individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem 

Pārskatīšana Pārskatīšana un pielīdzināšana jaunajam tiesiskajam regulējumam ražojumu tirdzniecībai. 
Direktīvas darbības jomas precizēšana, lai atvieglotu tās piemērošanu, ko veic ražotāji, tirgus 
uzraudzības iestādes, kā arī pilnvarotās iestādes. 
II pielikuma „Veselības aizsardzības un drošības pamatprasības” vienkāršošana ražojumu 
laišanai tirgū. Atbilstības novērtēšanas procedūru vienkāršošana/precizēšana, jo īpaši 
saskaņojot prasības EK tipa pārbaudes sertifikātiem. 

2012. gadā 

13 ENTR Direktīva 2000/9/EK par trošu ceļu iekārtām 
cilvēku pārvadāšanai 

Pārskatīšana Pārskatīšana un pielīdzināšana jaunajam tiesiskajam regulējumam ražojumu tirdzniecībai. 
Direktīvas teksta vienkāršošana, precizējot nozīmīgākos jēdzienus un definīcijas, kā arī 
darbības jomu, lai padarītu tekstu saskaņotāku, un atvieglotu tās piemērošanu, ko veic 
ražotāji, valstu iestādes un visas ieinteresētās personas. 

2012. gadā 

14 ENV Tiesību akta priekšlikums par atkritumu acquis 
saskaņotību/vienkāršošanu 

Pārskatīšana Mērķis būs veikt ES direktīvu par pārstrādi pilnīgu pārbaudi. Tajā tiesību akti par ražojumiem 
specifiskiem atkritumiem (tostarp direktīvas par nolietotiem transportlīdzekļiem, 
akumulatoriem un iepakojumu) tiks pielīdzināti Atkritumu pamatdirektīvai. 

2012. gadā 

15 ENV Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2004/107 par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, 
niķeli un policikliskiem aromātiskiem 
ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā 

Pārstrādāšana Paredzēts šo direktīvu iekļaut Direktīvas 2008/50/EK vispārējā pārskatīšanā 2013. gadā, lai 
apvienotu šīs abas direktīvas. Šī apvienošana nodrošinātu, ka visi mērķi attiecībā uz apkārtējā 
gaisa kvalitāti ir iekļauti vienā juridiskā instrumentā. 

2013. gadā 

16 ENV Direktīva 1999/32/EK par sēra saturu 
konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem 

Pārstrādāšana Kodifikācija tiks apsvērta pēc tam, kad koplēmuma procedūrā būs pieņemta direktīvas 
pārskatīšana.  

2013. gadā
  

17 ESTAT Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1221/2002 par valsts ceturkšņa nefinanšu 
pārskatiem 

Pārstrādāšana Regula 1221/2002 paredz valsts nefinanšu nozares pārskatu (STPFS (īstermiņa valsts finanšu 
statistika) / 25. tabula) nosūtīšanu. Tomēr ar Regulas 1161/2005 pieņemšanu (QSA / 
801.Q tabula) tika sākts vākt datu līdzīgu kopumu visām institucionāliem sektoriem, tostarp 
valstij. Lai samazināt slogu dalībvalstīm, Komisija plāno apvienot abas tabulas un vākt 
STPFS datus, izmantojot QSA (ceturkšņa nozares pārskatu) anketu. 

2014. gadā 
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18 HOME Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
15. marta Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru 
ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas 
reglamentē personu pārvietošanos pār robežām 
(Šengenas Robežu kodekss) 

Kodifikācija Mērķis ir kodificēt Šengenas Robežu kodeksu pēc tehniskiem grozījumiem. 2011. gadā 

19 HOME ES Imigrācijas kodekss Konsolidācija Visu tiesību aktu konsolidācija imigrācijas jomā, sākot no piecām esošajām direktīvām par 
legālo migrāciju, kas paredzētas Stokholmas programmā. Šis pasākums uzlabos saskaņotību 
starp instrumentiem un ļaus konstatēt iespējamās nepilnības. Tajā tiks ņemti vērā rezultāti no 
gaidāmajiem piemērošanas ziņojumiem par atsevišķajām direktīvām. Visu ES legālās 
migrācijas tiesību un pienākumu iekļaušana vienā dokumentā nodrošinās arī lielāku 
pārredzamību. 

2013. gadā 

20 INFSO Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu 
sistēmu 

Pārskatīšana 2008. gada e-paraksta/e-identifikācijas rīcības plānā tiek meklēts ES mēroga risinājums 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu pārrobežu izmantošanai. Progresa ziņojums paredzēts 
2010. gadā. Komisija novērtēs, vai ir nepieciešamas papildu horizontālas un/vai nozaru 
iniciatīvas. 

2011. gadā 

21 JUST Padomes Direktīva 90/314/EEK par 
kompleksiem ceļojumiem, kompleksām 
brīvdienām un kompleksām ekskursijām 

Pārskatīšana Pārskatīšanas mērķis ir uzlabot to patērētāju aizsardzību, kas dodas brīvdienās, un tiesisko 
noteiktību uzņēmumiem. Tā kā attiecībā uz šo direktīvu ir veikta minimāla saskaņošana, 
juridiskā sadrumstalotība dalībvalstīs ir ievērojama, un uzņēmumiem, kuri vēlas nodarboties 
ar pārrobežu tirdzniecību, tā rada atbilstības nodrošināšanas izmaksas un var radīt arī 
kaitējumu patērētājiem, kuri mēģina izmantot savas juridiskās tiesības pārrobežu kontekstā. 

2011. gadā 

22 JUST Lēmums 2004/757/TI, ar ko paredz minimuma 
noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un 
sodiem narkotisko vielu nelikumīgas 
tirdzniecības jomā 

Pārskatīšana Lēmumā Komisija tiek aicināta līdz 2009. gada 12. maijam iesniegt ziņojumu Padomei un 
Parlamentam, lai novērtētu pasākumus, ko dalībvalstis veikušas, lai izpildītu lēmumu. 
Vienlaikus var novērtēt arī vienkāršošanas iespējas. 

2012. gadā 

23 JUST Direktīva 93/109/EK par EP vēlēšanām, lai 
samazinātu administratīvo slogu pilsoņiem un 
valsts pārvaldes iestādēm 

Grozīšana Priekšlikuma mērķis ir samazināt administratīvo slogu pilsoņiem un valsts pārvaldes iestādēm 
vēlēšanu procesā un uzlabot pašreizējā mehānisma efektivitāti, lai ieviestu aizliegumu balsot 
divās dalībvalstīs tajās pašās Eiropas vēlēšanās. 

2012. gadā 

24 MARE Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1185/2003 par haizivju 
spuru atdalīšanu uz kuģiem („haizivs spuru 
atdalīšana”) 

Grozīšana Mērķi ir šādi: 
- uzlabot haizivs spuru atdalīšanas aizlieguma īstenošanu; 
- veicināt attiecīgo kontroli; 
- uzlabot datu vākšanu; 
- nodrošināt ES tiesību aktu saskaņotību ar starptautiskiem noteikumiem. 
Kontrole tiktu ievērojami vienkāršota saskaņā ar atsevišķām paredzētām izvēles iespējām, jo 
spuru atdalīšana kļūtu neiespējama un tiktu likvidēta svara attiecību izmantošana, kas 
patiesībā atšķiras atbilstīgi sugām, zvejas vietām un griešanas metodei. Administratīvais slogs 
vai nu saglabāsies tāds pats, vai tiks samazināts. 

2011. gadā 
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25 MARE Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1954/2003, kura attiecas 
uz zvejas intensitātes pārvaldību saistībā ar 
dažiem Kopienas zvejas apgabaliem un 
resursiem 

Grozīšana Ar priekšlikumu tiks grozīta intensitātes pārvaldības sistēma, kas piemērojama rietumu 
ūdeņos, lai nodrošinātu vienkāršošanu, efektīvāku un pārredzamāku pārvaldību un intensitātes 
pārvaldības orientēšanu uz attiecīgo resursu izmantošanu maksimālajā ilgtspējīgas ieguves 
apjomā. Minētā mērķa sasniegšanu līdz 2015. gadam dalībvalstis pieņēma 2002. gada ANO 
pasaules sammitā par noturīgu attīstību. 

 2011. gad
ā 

26 MARKT Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturtā 
direktīva 78/660/EEK, kas pamatojas uz 
Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un 
attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada 
pārskatiem. 
Padomes 1983. gada 13. jūnija Septītā direktīva 
83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 
54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas 
uz konsolidētajiem pārskatiem. 

Pārstrādāšana Grāmatvedības direktīvu pārskatīšana. Vērienīgs priekšlikums, lai radītu ievērojamu sloga 
samazināšanas vienkāršojumu normatīvā vidē un finanšu pārskatu sniegšanas pienākumu 
saskaņošanu, kas vērsta uz MVU. Tas ir saistīts ar pilnīgu atšķirīgu pieeju MVU 
grāmatvedības prasībām ar principu „vispirms domāt par mazākajiem”. 

2011. gadā 

27 MARKT Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Direktīva 2009/101/EK par to, kā 
vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, 
ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 
48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu 
sabiedrību dalībnieku un trešo personu 
intereses. 
Padomes 1989. gada 21. decembra 
Vienpadsmitā direktīva 89/666/EEK par 
informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz 
filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu 
veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts 
tiesību akti. 

Grozīšana Iniciatīvas mērķis ir noteikt papildu juridiskas prasības par sadarbību starp uzņēmumu 
reģistriem ne tikai darbības jomas, bet arī izmantojamo metožu/kanālu ziņā. Var būt veidi, lai 
veicinātu uzņēmumu reģistru tīkla uzlabošanu, izmantojot programmu ISA. Ar abu direktīvu 
grozījumiem tiks ieviesti jauni elementi, kas galu galā atvieglos uzņēmumu dzīvi. 

2011. gadā 

28 MARKT Direktīva par biržas sarakstā iekļautu sabiedrību 
pārredzamības pienākumiem 

Pārskatīšana Direktīvas modernizācija, lai palielinātu „regulēto tirgu” pievilcību mazākām biržas sarakstā 
iekļautām sabiedrībām, kas vēlas piesaistīt kapitālu; palielināt esošā pārredzamības režīma 
juridisko skaidrību un efektivitāti attiecībā uz finanšu informācijas sniegšanu par vērstpapīru 
emitentiem.  
Šī iniciatīva ir saistīta ar notiekošajām apspriedēm Padomē un EP par Prospekta direktīvu 
(2003/71) un finanšu uzraudzības tiesību aktu kopumu. 

2011. gadā 
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29 MARKT Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju 
darbību un uzraudzību (PKUI) 

Pārskatīšana Saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar Maksātspēja II un veicināt lielāku pārrobežu 
darbību šajā jomā, un tādējādi palīdzēt risināt demogrāfiskās novecošanās un valsts parāda 
problēmas.  
Atsevišķas paredzētas izvēles iespējas – „pārskatīšanas” politikas izvēles iespēja –, kas 
nodrošina lielāku saskaņošanu Eiropas Savienībā, vienkāršotu procedūras un samazinātu 
administratīvo slogu darba devējiem, kas vēlas sponsorēt pensiju fondus citā dalībvalstī.  
Nav paredzamas īpašas grūtības transponēt pārskatīto PKUI direktīvu konkrētās dalībvalstīs. 

2011. gadā 

30 MARKT Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
9. decembra Direktīva 2002/92/EK par 
apdrošināšanas starpniecību 

Pārskatīšana Pārskatīšanas mērķis ir uzlabot saskaņošanu un tiesisko noteiktību; atvieglot apdrošināšanas 
starpniecības pakalpojumu pārrobežu sniegšanu un samazināt esošās grūtības pašreizējās 
Apdrošināšanas starpniecības direktīvas piemērošanā valstu līmenī. 
Ar iniciatīvu tiks vienkāršots/precizēts komplicēts regulējums, lai radītu konsekventākus un 
skaidrākus Eiropas apdrošināšanas uzņēmējdarbības noteikumus. Tam būtu jāsamazina 
administratīvais slogs dažiem subjektiem (īpaši tiem, kas strādā dažādos tirgos un dažādās 
nozarēs). Tomēr tas radītu arī jaunu administratīvo slogu tiem izplatīšanas kanāliem, kas 
pašlaik nav reglamentēti (piemēram, apdrošināšanas uzņēmumiem un to darbiniekiem), un, 
iespējams, lielāku slogu citiem izplatītājiem, kas jau tiek reglamentēti, bet kam tiks 
piemērotas jaunas prasības (piemēram, apdrošināšanas starpniekiem, kas piemēro jaunus 
finanšu instrumentu tirgu stila noteikumus par apdrošināšanas standartizētu privāto 
ieguldījumu produktu pārdošanu).  

2011. gadā 

31 MARKT Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 par 
Kopienas preču zīmi (Kodificēta versija) un 
Preču zīmju direktīvas pārskatīšana 

Pārskatīšana Mērķis ir attiecīgā gadījumā uzlabot, optimizēt un modernizēt ES regulu un direktīvu un 
izveidot ciešāku sadarbību starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un valstu preču zīmju 
birojiem, lai padarītu preču zīmju sistēmu Eiropā kopumā efektīvāku, lietderīgāku un 
konsekventāku. 

2011. gadā 

32 MARKT Regula 2157/2001 par Eiropas 
uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem 

Pārskatīšana Iespējama noteikumu vienkāršošana, lai izveidotu Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un 
pārvietotu citviet tās galveno biroju. 

2012. gadā 

33 MOVE Regula (EK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas 
kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā 

Pārstrādāšana Ar to tiks atjaunināts tiesiskais regulējums, lai palielinātu profesionālu autovadītāju izmantoto 
digitālo tahogrāfu drošību un darbību. Ar to tiks samazināts administratīvais slogs 
uzņēmumiem, vienlaicīgi kontroles padarot uzticamākas, lai nodrošinātu godīgu konkurenci 
starp autopārvadājumu veicējiem. 

2011. gadā 

34 MOVE Komisijas regula par pilotu licencēšanu Jauna Ar Regulu (EK) 216/2008 Komisija tiek pilnvarota pieņemt tehniskas prasības un 
administratīvas procedūras pilotu licencēšanas jomā. Mērķis ir paredzēt saistošu, viendabīgu 
prasību un privilēģiju kopumu saistībā ar konkrētu licenci, lai nodrošinātu pilotu licenču 
savstarpēju atzīšanu visā Eiropas Savienībā. 

2011. gadā 
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35 MOVE Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2003/42/EK attiecībā uz ziņošanu par 
notikumiem civilajā aviācijā 

Pārstrādāšana Direktīvas mērķis ir novērst aviācijas negadījumus, vācot un analizējot informāciju par 
notikumiem civilajā aviācijā („negadījumu prekursori”). Pārskatīšanas mērķis būs efektīvāk 
izmantot notikumu datus ES līmenī, jo īpaši labāk integrējot notikumu datus centrālā 
datubāzē, kā arī uzlabojot un vienkāršojot kvalitatīvu datu plūsmu starp aviācijas iestādēm 
negadījumu novēršanas nolūkā. 

2011. gadā 

36 OLAF Regula Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes 
iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un 
Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un 
lauksaimniecības tiesību aktu pareizu 
piemērošanu; regulā grozījumi izdarīti ar 
Regulu 766/2008 un Lēmumu 2009/917/TI par 
informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas 
vajadzībām 

Pārstrādāšana Regulā Nr. 766/2008 un Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumā 2009/917/TI par 
informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām daļēji tiek apskatīti vieni un tie paši 
jautājumi. Mērķis saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (33. un 325. pants) ir 
divu tiesību aktu vietā izstrādāt vienu tiesību aktu. Ietekme: jo īpaši uzlabot piekļuvi tiesību 
aktiem. 

2011. gadā 

37 SANCO Regula, ar kuru pārskata Direktīvu 2009/39/EK 
par īpašas diētas pārtikas produktiem (diētiska 
pārtika) 

Pārskatīšana Pārskatīšanas galvenais mērķis ir vienkāršot īpašas diētas pārtikas produktu (diētiskas 
pārtikas) normatīvo vidi, nepazeminot pārtikas nekaitīguma un patērētāju informēšanas esošos 
līmeņus. 
Jo īpaši nodrošināt tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, un dalībvalstīm 
skaidrākus un vienkāršākus noteikumus attiecībā uz diētiskai pārtikai paredzētu paziņošanas 
procedūru. 
Direktīvas aizstāšana ar regulu samazinās dalībvalstu veiktās īstenošanas atšķirību risku. 

2011. gadā 

38 SANCO Regula, ar ko pārskata tiesību aktus (12 
direktīvas) par sēklu un pavairošanas materiāla 
tirdzniecību, lai veicinātu inovāciju sēklu jomā 

Pārskatīšana Pamatmērķis ir aizstāt 12 direktīvas par sēklām un augu pavairošanas materiālu, kā arī 
modernizēt un vienkāršot tiesību aktus labāka regulējuma kontekstā. Tādu veselīgu un 
kvalitatīvu sēklu un pavairošanas materiāla identitātes un pieejamības nodrošināšana, kas 
atbilst lietotāju cerībām, joprojām ir tiesību aktu pamatmērķis. Tajā pašā laikā ar iniciatīvu 
cenšas samazināt vispārējo administratīvo slogu un ieviest tiesiskajā regulējumā elastību 
lauksaimniecības preču jaunu lietojumu globalizācijas, specializācijas un attīstības nolūkā 
kopā ar izmaiņām sabiedrības cerībās par lauksaimniecības un dabiskās vides mijiedarbību. 
Tādējādi iniciatīvas mērķis ir sekmēt inovāciju šajā jomā un veicināt bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās apturēšanu, kā arī panākt tiesību aktu saskaņotu īstenošanu visā 
ES un uzlabot ekonomisko konkurētspēju, nodrošinot sēklu un pavairošanas materiāla brīvu 
apriti Eiropas Savienībā.  

2011. gadā 
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39 SANCO Higiēnas tiesību aktu kopums (Lēmums 
2007/205 par kombinētiem produktiem un gaļas 
pārbaudi) 

Pārskatīšana Kombinēti produkti. Pirmais mērķis ir mainīt pārejas pasākumus kombinēto produktu 
importam (Komisijas Lēmums 2007/275), kā Komisija apsolīja Pārtikas aprites un dzīvnieku 
veselības pastāvīgā komitejā (SCOFCAH), kad tika pagarināti pārejas pasākumi. Ar 
priekšlikumu pašreizējie dzīvnieku veselības noteikumi par kombinēto produktu importu tiek 
pielīdzināti sabiedrības veselības noteikumiem un īpaši izbeigta negodīga konkurence starp 
trešām valstīm un dalībvalstīm. Ar priekšlikumu tiktu pievienota sabiedrības veselības 
sertifikācija un tiktu ieviests viens sertifikāts gan sabiedrības veselības, gan dzīvnieku 
veselības sertifikācijai un dzīvnieku izcelsmes visu veidu pārtikai (administratīvā sloga 
vienkāršošana). Kā otrais solis būtu jāpārskata Regulas 853/2004 noteikumi, lai nodrošinātu 
uz risku balstītās prasības kombinētiem produktiem.  
Gaļas pārbaude. Mērķis ir pārskatīt gaļas pārbaudi, lai pielāgotos atsevišķu zoonožu 
epidemioloģisko situāciju tendencēm. Būtu labāk jāpievēršas jauniem riskiem, vienlaikus var 
samazināt uzmanību ierobežotiem riskiem, lai garantētu vairāk uz risku balstītu pieeju. 
Iniciatīva tiks izstrādāta, apspriežoties ar galvenajiem tirdzniecības partneriem trešās valstīs, 
lai atvieglotu eksportu.  

2011. gadā 

40 SANCO Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai par medicīnas ierīcēm un Direktīvas 
90/385/EEK un 93/42/EEK atcelšanu un 
priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai par medicīnas ierīcēm, ko lieto in 
vitro diagnostikā, un Direktīvas 98/79/EK 
atcelšanu  

Pārstrādāšana - 
pārskatīšana 

Medicīnas ierīces. Mērķis ir vienkāršot un nostiprināt noteikumus, lai nodrošinātu augstu 
veselības aizsardzības līmeni, vienlaicīgi nodrošinot iekšējā tirgus sekmīgu darbību un 
nozares konkurētspēju un inovācijas spējas. Pašreizējā režīma novērtēšana liecina, ka pastāv 
juridiskas nepilnības attiecībā uz produktiem, uz kuriem neattiecas konkrēti Savienības tiesību 
akti, un ir jānovērš daži trūkumi sistēmā.  
In vitro diagnostikas medicīnas ierīces. Mērķis ir vienkāršot un nostiprināt noteikumus, lai 
nodrošinātu augstu veselības aizsardzības līmeni, vienlaicīgi nodrošinot iekšējā tirgus 
sekmīgu darbību un nozares konkurētspēju un inovācijas spējas. Pašreizējā režīma 
novērtēšana liecina, ka pastāv daži jautājumi, kas ir jāprecizē, daži aspekti, kas ir jāievieš 
tiesību aktos, un neliela konverģence, kas būtu jānodrošina ar mūsu galveno tirdzniecības 
partneru noteikumiem. 

2012. gadā 

41 SANCO Direktīva par klīniskām izpētēm, lai veicinātu 
klīnisko pētniecību un inovāciju farmaceitiskajā 
nozarē 

Pārskatīšana Mērķis ir pārskatīt Direktīvu par klīnisko izpēti, lai novērstu nepilnības, kas konstatētas 
dažādos novērtējumos, ko Komisija veikusi iepriekšējos gados. Mērķis ir stiprināt zināšanas 
un inovāciju klīniskās pētniecības jomā. Priekšlikums būtu reakcija uz to, ka vairums lielāko 
klīnisko pētījumu tiek veikti Eiropas mērogā. Iespējamās problēmas, kas tiktu risinātas, ir 
administratīvu kavējumu samazināšana pirms klīnisko pētījumu sākšanas, izvairīšanās no 
atšķirīgiem lēmumiem visā ES un ziņošanas procedūru optimizēšana. 

2012. gadā 

42 SANCO Jauns priekšlikums dzīvnieku veselības tiesību 
aktam (pirmais akts trīs aktu kopumā) – 
(regula) 

Jauna Priekšlikums tiks balstīts uz pieredzi, kas gūta esošo tiesību aktu īstenošanā un veiktajā ES 
dzīvnieku veselības politikas plašajā novērtējumā. Mērķis jaunajiem tiesību aktiem dzīvnieku 
veselības jomā ir izveidot skaidrāku reglamentējošo struktūru dzīvnieku veselības jomā ES, 
kurā vairāki tiesību akti apvienoti vienā visaptverošā dzīvnieku veselības satvarā. 

2012. gadā 
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43 SANCO Regula 882/2004 par oficiālo kontroli pārtikas 
apritē jo īpaši attiecībā uz oficiālās kontroles 
finansēšanu, veterināro zāļu atlieku kontroli 
(Direktīva 96/23/EK) un principiem, kuri 
reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu 
attiecībā uz produktiem un dzīvniekiem, ko 
paredzēts importēt Eiropas Savienībā no trešām 
valstīm (Direktīva 97/78/EK un 
Direktīva 91/496/EEK) (otrais akts trīs aktu 
kopumā) 

Pārskatīšana Regulas 882/2004 pārskatīšanas mērķis ir ņemt vērā pašlaik notiekošo vairāku novērtējumu 
iznākumu (par maksu, atliekām, importa kontroli), kuru mērķis ir uzlabot oficiālās kontroles 
efektivitāti pārtikas apritē, aplūkojot īpaši reglamentētas jomas (atliekas) un nekonsekvenci un 
neatbilstības izpildē (maksa) un ieviešot elastīgāku, uz risku balstītu pieeju robežkontrolei. 
Tās mērķis ir arī nodrošināt pilnībā integrētu kontroles sistēmu, tostarp dzīvnieku veselību un 
augu veselību, un vienkāršot satvaru sadarbībai izpildes jomā starp Komisiju un dalībvalstīm. 
Priekšlikuma mērķis būs arī vienkāršot un racionalizēt vispārīgo satvaru, atbilstīgi kuram 
Komisija un dalībvalstis sadarbojas saskaņā ar regulas noteikumiem. 

2012. gadā 

44 SANCO ES Augu veselības tiesību akts 
(trešais akts trīs aktu kopumā) 

 Iniciatīva atspoguļo nepieciešamību modernizēt esošo augu veselības režīmu, pamatojoties uz 
tās neseno ex post novērtējumu. Jaunu kaitēkļu un slimību ieviešanas uzlabota profilakse ļaus 
izvairīties no plašām kampaņām, lai izskaustu vai kontrolētu vēlākā posmā, novērsīs pesticīdu 
izmantošanas palielināšanu, no kuras iespējams izvairīties, nodrošinās ilgtspējīgu ražošanu un 
lauksaimniecības konkurētspēju un palīdzēs garantēt pārtikas nodrošinājumu un mežu, 
ainavas un dārzu aizsardzību. Uzlaboti tiesību akti un labāk saskaņoti īstenošanas noteikumi 
ļaus efektīvāk novērst globalizācijas un klimata pārmaiņu ietekmi uz augu veselību. 

2012. gadā 

45 SANCO Direktīva par veterinārajām zālēm Pārskatīšana Veterināro zāļu tiesību akti tiks novērtēti, lai noteiktu pārmērīgu administratīvo slogu un 
konstatētu problēmas, piemēram, apstiprinātu veterināro zāļu trūkumu, lai ārstētu 
mazsvarīgāku dzīvnieku sugu slimības vai reti sastopamas slimības. Pārskatīšanas mērķis ir 
palielināt zāļu pieejamību tirgū un samazināt slogu uzņēmumiem, optimizējot veterināro zāļu 
apstiprināšanas procesus, vienlaikus ievērojot sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības, kā 
arī vides prasības. 

2012. gadā 

46 TAXUD Tiesību akta priekšlikums par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
(KKUINB) 

Jauna Priekšlikuma mērķis ir vienkāršot nodokļu noteikumus, samazināt atbilstības izmaksas un 
novērst nodokļu šķēršļus, ar kuriem pašlaik saskaras uzņēmumi pārrobežu darbības situācijās. 

2011. gadā 

47 TAXUD Direktīva par procentu maksājumu un honorāru 
aplikšanu ar nodokli starp dažādu dalībvalstu 
asociētiem uzņēmumiem 

Pārstrādāšana Paplašināt direktīvas darbības jomu, samazinot līdzdalības robežsliekšņus, iekļaujot netiešos 
kapitāla turētājus un atjauninot pielikumu (uzņēmumu veidi). Šim priekšlikumam sekos 
paziņojums par nodokļu dubulto uzlikšanu uzņēmumiem. 

2011. gadā 

48 TAXUD Leģislatīva iniciatīva par PVN valsts iestādēm 
un atbrīvojumiem 

Jauna Nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp privātiem un publiskiem operatoriem ar 
neitrālu PVN sistēmu. 
Analizēt un noteikt pašreizējās problēmas saistībā ar PVN notikumu piemērošanu valsts 
pārvaldes iestādēm un sabiedrības interesēs veiktām darbībām. 

2012. gadā 
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IV pielikums. Neizlemtu priekšlikumu atsaukumu saraksts 
ĢD COM/SEC — starpiestāžu 

atsauce 
Nosaukums  Pamatojums 

ENER SEC(2008) 1903 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Eiropas Kopienas nostāju Enerģētikas kopienas 
Ministru padomē (Briselē, 2008. gada 27. jūnijā) 

Novecojis. 

ENER COM(2003)032 Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI (Euratom) par izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu  

Jaunā Kodolatkritumu direktīva Kolēģijai 
būtu jāpieņem 2010. gadā. 

ENV COM(1992) 316/2 Projekts – PADOMES LĒMUMS, ar ko Komisijai atļauj Kopienas vārdā veikt sarunas par 
protokolu, ar kuru groza Starptautisko konvenciju vaļu medību regulēšanai, Vašingtona, 1946. gada 
2. decembris 

Padome pieņēma daudzgadu Padomes 
lēmumu par šo jautājumu 2009. gadā. Šis 
priekšlikums ir novecojis. 

ENV COM(2008) 174 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar ko izveido nostāju, kas Eiropas Kopienas vārdā jāpauž 
attiecībā uz Orhūsas konvencijas 14. panta interpretāciju 

Šo priekšlikumu var anulēt, jo Pušu Orhūsas 
sanāksme, kurai tas tika sagatavots, notika 
2008. gadā, un tas tagad ir novecojis. 

ENV COM(2008) 695 Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar ko pieņem nostāju, kas Eiropas Kopienas vārdā jāieņem 
Pušu konferences devītajā sanāksmē attiecībā uz priekšlikumiem izdarīt grozījumus I un II 
papildinājumā Konvencijai par savvaļas dzīvnieku migrējošo sugu aizsardzību 

CITES sanāksme jau ir notikusi, un šis 
priekšlikums ir novecojis. 

MARE COM(2009) 505 Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 754/2009, ar kuru no Regulas 
(EK) Nr. 1342/2008 III nodaļā noteiktā zvejas piepūles režīma izslēdz konkrētas kuģu grupas 

Novecojis. Saistīts ar Padomes 2009. gada 
16. janvāra Regulu (EK) Nr. 43/2009, ar ko 
2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu 
un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar 
tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami 
Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas 
kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas 
limiti. 

MARE COM(2009) 506 Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 43/2009 attiecībā uz dažu zivju 
krājumu zvejas iespējām un ar tām saistītiem nosacījumiem 

Novecojis. Saistīts ar Padomes 2009. gada 
16. janvāra Regulu (EK) Nr. 43/2009, ar ko 
2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu 
un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar 
tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami 
Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas 
kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas 
limiti. 

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

Padomes regula, ar ko izveido ilgtermiņa plānu heka ziemeļu krājumam un zvejniecībām, kas šo 
krājumu izmanto 
 

Komisija ir mainījusi savu nostāju šajā 
jautājumā. 

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

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI, ar ko groza 
Direktīvu 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes 
locekļi 

Komisija ir mainījusi savu nostāju šajā 
jautājumā. Kā Komisija paziņoja Transporta 
Padomē 2010. gada 24. jūnijā, tā plāno anulēt 
šo EP noraidīto priekšlikumu. 
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RELEX COM(2006) 704 
2006/0232/APP 

PADOMES LĒMUMS par vēstuļu apmaiņas apstiprināšanu starp Eiropas Kopienu un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, lai 2004. gada 26. oktobra 
protokola par nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Šveices Konfederāciju, par 
personu brīvu pārvietošanos, kurā Čehijas Republika, Igaunijas Republika, Kipras Republika, 
Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Ungārijas Republika, Maltas Republika, Polijas Republika, 
Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika piedalās kā līgumslēdzējas puses saskaņā ar to 
pievienošanos Eiropas Savienībai, maltiešu valodas redakcijai piešķirtu autentiskumu 

RELEX COM(2006) 717 
 2006/0235/APP 

PADOMES LĒMUMS par vēstuļu apmaiņas apstiprināšanu starp Eiropas Kopienu un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, lai piešķirtu autentiskumu 
nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no 
otras puses, par personu brīvu pārvietošanos čehu, igauņu, ungāru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, 
poļu, slovaku un slovēņu valodas redakcijām 

Abi priekšlikumi ir novecojuši. Padome tos 
nekad nav pieņēmusi, jo oficiāla Padomes 
lēmuma pieņemšana netika uzskatīta par 
nepieciešamu. Tā vietā Padome piešķīra 
autentiskumu minētajiem dokumentiem, 
izmantojot piezīmes I-/A punktam 
(pamatojoties uz atsevišķu protokolu ar 
Šveices Konfederāciju). Abas piezīmes I-/A 
punktam Padome pieņēma 2007. gada 
14. maijā. 

SG COM(2009)0142 
2009/0048(COD 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko dažus tiesību aktus, 
kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes 
Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru 

Šā priekšlikuma mērķis bija pielāgot 
likumdošanas instrumentus regulatīvajai 
kontroles procedūrai. Pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā vairs nav iespējams izmantot 
regulatīvo kontroles procedūru jaunos tiesību 
aktos. Tāpēc priekšlikumam vairs nav 
juridiska pamata. 

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

PRIEKŠLIKUMS PADOMES DIREKTĪVAI PAR LOPBARĪBAS AUGU SĒKLU 
TIRDZNIECĪBU (KONSOLIDĒTĀ VERSIJA) 

Novecojis. Pārstrādāts, lai iesniegtu. 

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

PRIEKŠLIKUMS PADOMES DIREKTĪVAI PAR GRAUDAUGU SĒKLU TIRDZNIECĪBU 
(KONSOLIDĒTĀ VERSIJA) 

Novecojis. Pārstrādāts, lai iesniegtu. 

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

Priekšlikums PADOMES REGULAI par jēltabakas tirgus kopīgo organizāciju (kodificēta versija) Novecojis. Tiek gatavots pieņemtā pamatakta 
grozījums un grozīts kodificētais 
priekšlikums. 

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

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (EK) Nr. 1601/91 par 
vispārīgiem noteikumiem attiecībā uz aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un 
aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu veidošanu 
(Pārstrādāta versija) 

Novecojis. Pārstrādāts, lai iesniegtu. 

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

Priekšlikums PADOMES REGULAI (EURATOM) par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli 
pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas 
(Kodificēta versija) 

Novecojis. Likumdevēja iestāde izskata 
grozīto kodificēto priekšlikumu. 

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

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par akciju sabiedrību 
apvienošanos (Kodificēta versija) 

Novecojis. Likumdevēja iestāde izskata 
grozīto kodificēto priekšlikumu. 

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

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas 
materiāla tirdzniecību (kodificēta versija) 

Novecojis. Pārstrādāts. 

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

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI 77/91/EEK par to, kā 
vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to 
kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas 
nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (Kodificēta versija) 

Novecojis. Tiek gatavots grozīts kodificētais 
priekšlikums. 
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SJ COM(2008) 873 
2008/0253(COD) 

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku 
veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm (kodificēta versija) 

Novecojis. Pārstrādāts, lai iesniegtu. 

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

Priekšlikums PADOMES REGULAI (EK) Nr. 1683/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu 
(kodificēta versija) 

Pretendē uz anulēšanu – vairs nav prioritāte. 

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

PROJEKTS PADOMES LĒMUMS, ar ko pielāgo noteikumus attiecībā uz Tiesu jomās, uz kurām 
attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļa 

Novecojis. 

  


