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Anexa I – Inițiative viitoare1
Inițiativele viitoare pentru anii 2013 – 2014
* prin acest asterisc se indică faptul că Comisia se angajează să prezinte inițiativa respectivă în cursul anului 2013

Nr.

Titlul

Tipul inițiativei2

Descrierea sferei obiectivelor

Către o uniune economică și monetară veritabilă
1.

Analiza anuală a creșterii*

2.

Abordarea riscurilor sistemice legate de sistemul bancar Legislativă
paralel*

Ca urmare a cărții verzi din martie 2012 și a activității internaționale coordonate de
Consiliul pentru Stabilitate Financiară, Comisia va aborda problemele sistemice legate de
entitățile și practicile din cadrul sistemului bancar paralel, de exemplu fondurile
specializate în instrumente ale pieței monetare, securitizarea și activități precum acordarea
sub formă de împrumut a titlurilor de valoare și acorduri de răscumpărare, desfășurate de
toate tipurile de entități financiare. (T3 2013)

3.

Cadrul comun pentru elaborarea de indicatori și de
criterii de referință, în special guvernanța și metoda de
calcul al acestora

Legislativă

Obiectivul global este de a spori integritatea producției și de a utiliza criterii de referință și
indici care să sporească încrederea și eficiența pieței și să îmbunătățească protecția
investitorilor.

4.

Revizuirea Sistemului european de supraveghere
financiară

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Regulamentele de instituire a FESF (cele trei autorități europene de supraveghere și
Comitetul european pentru risc sistemic) prevăd efectuarea de către Comisie a unei analize
aprofundate în 2013, în vederea elaborării unor propuneri de modificare.

5.

Asigurarea finanțării pe termen lung prin intermediul
unor acțiuni care să garanteze eficacitatea instituțiilor,
piețelor și instrumentelor financiare

Legislativă

Ca urmare a cărții verzi care urmează să fie adoptată de Comisie la sfârșitul anului și a
dezbaterilor pe marginea acesteia, Comisia va propune acțiuni de politică pentru
îmbunătățirea condițiilor de finanțare pe termen lung în Europa. Unele dintre aceste acțiuni
pot fi incluse în alte propuneri (precum OPCVM VI).

1
2

Fără
legislativ

caracter Comisia va prezenta o analiză anuală a creșterii însoțită de o comunicare care va reprezenta
principalul material pentru discuțiile din cadrul Consiliului European de primăvară.
Analiza va cuprinde atât un bilanț al progreselor înregistrate, cât și o parte privind
perspectivele, care va propune orientări strategice de politică orizontale pentru toate statele
membre. (T4 2013)

Foile de parcurs pentru inițiativele individuale pot fi găsite la: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm
Tipul de inițiativă ar putea fi modificat ca urmare a rezultatului procesului de evaluare a impactului.
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Nr.

Titlul

Tipul inițiativei2

Descrierea sferei obiectivelor

6.

Fondurile din cadrul strategic comun și guvernanța
economică a UE

Fără caracter
legislativ

Comunicarea va analiza modul în care fondurile aferente cadrului strategic comun (CSC)
vor contribui la guvernanța economică a UE, rolul lor în stimularea creșterii economice și
importanța unui cadru macroeconomice solid pentru utilizarea eficientă a fondurilor.
Aceasta va analiza legăturile dintre fondurile aferente CSC și procedurile aferente
guvernanței economice și va explica modul în care vor fi puse în aplicare condiționările de
ordin macroeconomic.

7.

Mandate de negociere specifice fiecărei țări pentru
fondurile din cadrul strategic comun pentru perioada
2014-2020

Fără caracter
legislativ

În vederea adoptării acordurilor de parteneriat, aceste documente vor defini prioritățile din
statele membre pentru investițiile publice în cursul următorilor șapte ani.

8.

Reformarea cadrului pentru fondurile colective de
Legislativă
investiții/OPCVM VI (punându-se accentul pe investițiile
pe termen lung, pe normele privind produsele și pe
depozitari)

Activitatea desfășurată recent la nivel internațional privind sistemul bancar paralel a
identificat anumite deficiențe în domeniul fondurilor de investiții care necesită o analiză
mai aprofundată [de exemplu,
fondurile de piață monetară și utilizarea acordării sub
formă de împrumut a titlurilor de valoare sau a contractelor de vânzare- răscumpărare
(repo)]. Această inițiativă va aborda o serie de preocupări referitoare la riscurile sistemice,
eficiența, competitivitatea și integrarea pieței pentru fondurile OPCVM, pentru a menține
caracterul atractiv al OPCVM. Acest lucru va contribui la păstrarea stabilității financiare și
la promovarea unei culturi a investițiilor pe termen lung în Europa, sprijinind astfel
creșterea și ocuparea forței de muncă.

Stimularea competitivității
9.

Modernizarea ajutoarelor de Stat: Regulamentul general
de exceptare pe categorii de ajutoare (800/2008)*

Legislativă

RGECA stabilește condițiile cele mai adecvate pentru ca ajutoarele de stat care sunt scutite
de obligația de notificare să fie compatibile cu piața internă. Acest lucru va reduce sarcina
administrativă a autorităților naționale. (T4 2013)

10.

Modernizarea ajutoarelor de stat în sectoarele-cheie

Fără caracter
legislativ

Revizuirea criteriilor de compatibilitate incluse în viitoarele orientări pentru ajutoarele
pentru cercetare, dezvoltare și inovare; pentru ajutoarele pentru capitalul de risc, pentru
ajutoarele regionale, pentru ajutoarele privind protecția mediului, pentru ajutoarele pentru
salvarea și restructurarea întreprinderilor și pentru ajutoarele pentru aeroporturi și pentru
companii aeriene. Aceste revizuiri au ca scop sprijinirea strategiei UE de creștere
economică, o direcționare mai precisă a acțiunilor Comisiei de asigurare a respectării
legislației și garantarea faptului că deciziile Comisiei sunt adoptate mai rapid.

11.

Revizuirea Regulamentului de exceptare pe categorii de
ajutoare pentru transferurile de tehnologie și a
orientărilor aferente

Fără caracter
legislativ

Obiectivul este de a îmbunătăți condițiile-cadru pentru acordarea de licențe de tehnologie
pentru producție, stimulându-se astfel inovarea și creșterea economică și asigurându-se
totodată o concurență eficace.
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12.

Tehnologiile și inovațiile energetice în viitoarea politică
europeană în domeniul energiei

Fără caracter
legislativ

Sprijinirea dezvoltării tehnologiilor energetice în conformitate cu Perspectiva energetică
2050, promovarea acțiunilor de cercetare, de demonstrare și de lansare pe piață în
domeniul energiei la nivelul UE și eliminarea barierelor de piață, de reglementare și
comportamentale din calea introducerii pe piață a inovării energetice (prin intermediul
programului „Energie inteligentă – Europa” III).

13.

Reforma pieței interne pentru produse industriale*

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Obiectivul este de a consolida calitatea și eficiența legislației privind piața internă pentru
produse industriale. Această inițiativă va aborda eliminarea barierelor comerciale rămase,
în special pentru produsele cu un puternic potențial de creștere, va asigura o mai mare
coerență în ceea ce privește aplicarea legislației și va simplifica gestionarea și punerea în
aplicare a acesteia. (T3 2013)

14.

Revizuirea acquis-ului în domeniul standardizării

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Inițiativa va consta în două părți:
1) O inițiativă prin care să se stabilească prioritățile strategice și mandatele specifice pentru
a sprijini politica UE în materie de competitivitate, inovare, interoperabilitate digitală și
dezvoltare tehnologică la nivel internațional.
2) O analiză independentă care va fi lansată în 2013 pentru a evalua progresele înregistrate
comparativ cu anumite obiective strategice, precum și rezultatele actualei guvernanțe a
sistemului european de standardizare.

15.

Inițiativa privind facturarea electronică în domeniul
achizițiilor publice*

Legislativă

Această inițiativă ar elimina fragmentarea pieței interne prin promovarea utilizării
facturării electronice B2G în sectorul public și prin sporirea interoperabilității sistemelor
naționale de facturare electronică. Aceasta ar contribui la reducerea costurilor de exploatare
ale întreprinderilor și a costurilor cu achiziționarea ale autorităților publice, prin
promovarea automatizării procedurilor legate de facturare (T2 2013).

16.

O strategie amplă pentru sectorul apărării

Fără caracter
legislativ

Strategia va stabili opțiuni prin care să se promoveze competitivitatea și eficiența sectorului
european al apărării prin utilizarea consecventă și integrată a politicilor UE care au un
impact asupra apărării.
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17.

Propuneri pentru consolidarea parteneriatelor în
domeniul cercetării și inovării în cadrul Orizont 2020*

Legislativă

Mobilizarea investițiilor și întreprinderea de eforturi comune în sectoarele industriale cheie
și în asistența pentru dezvoltare globală, prin reînnoirea și crearea de parteneriate între
sectorul public și cel privat. Aceste parteneriate vor mobiliza investiții private importante
în sectoare industriale cheie, cum ar fi sectorul produselor farmaceutice, al energiei, al
transporturilor, al aeronauticii, al electronicii, al gestionării traficului aerian și al
bioproduselor. Inițiativa include, de asemenea, parteneriatele de tip public-public pentru
implementarea comună a programelor naționale de cercetare, în vederea sprijinirii
competitivității industriale prin sprijinirea IMM-urilor care desfășoară activități de
cercetare și dezvoltare, metrologiei de vârf, precum și a produselor și serviciilor bazate pe
TIC pentru persoanele în vârstă. Prin intermediul unui alt parteneriat de tip public-public se
va lupta împotriva bolilor legate de sărăcie în Africa Subsahariană. (T3 2013)

18.

Facilitarea activității economice prin intermediul unei
declarații de TVA standard*

Legislativă

Prin această inițiativă se urmărește instituirea unei declarații de TVA standard disponibilă
în toate limbile UE și opțională pentru întreprinderile din întreaga UE. Declarația de TVA
standard reprezintă o acțiune-cheie a strategiei pentru viitorul TVA și a programului pentru
o mai bună legiferare deoarece va contribui la reducerea sarcinii pentru întreprinderi și la
consolidarea pieței unice digitale. (T3 2013)

19.

Eficientizarea sistemului de TVA printr-o analiză a
structurilor ratelor

Legislativă

Prin această inițiativă se urmărește reajustarea sferei de aplicare a cotelor reduse pentru a
spori eficiența sistemului de TVA.

20.

Acces la profesiile reglementate

Fără caracter
legislativ

Prin această inițiativă se urmărește efectuarea unui bilanț a evoluțiilor recente din statele
membre în domeniul profesiilor reglementate și elaborarea unei metodologii pentru
facilitarea exercițiilor de evaluare reciprocă prevăzute în propunerea de modernizare a
Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale. Evaluarea reciprocă prevăzută în
propunere se va axa asupra restricțiilor (în materie de calificări și activități rezervate).

21.

Combaterea însușirii ilegale de secrete comerciale

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Scopul acestei inițiative este de a oferi o protecție eficace împotriva furtului de secrete
comerciale care pot reprezenta un factor important de descurajare pentru societățile
inovatoare care se bazează pe secrete comerciale pentru a-și extinde activitatea prin
intermediul acordării de licențe către parteneri, în special având în vedere protecția
existentă în alte jurisdicții, armonizând normele existente în materie de protecție a
secretelor comerciale.

22.

Inițiativa privind conturile bancare*

Fără caracter
legislativ/Legislativă

Această inițiativă vizează sporirea transparenței și comparabilității comisioanelor aferente
gestionării conturilor bancare, precum și facilitarea trecerii de la un cont bancar la altul
pentru consumatori. (T1 2013)
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Construind astăzi rețelele viitorului
23.

Reducerea costurilor cu implementarea infrastructurii în
bandă largă*

Legislativă

Proiectul de regulament urmărește reducerea semnificativă a costurilor cu implementarea
rețelelor în bandă largă de mare viteză în întreaga UE. Acest lucru ar stimula investițiile, în
conformitate cu obiectivele în materie de internet de mare viteză ale Agendei digitale. În
principal, regulamentul ar stabili drepturi și obligații direct aplicabile operatorilor de
servicii de telecomunicații și pentru alte utilități publice. (T1 2013)

24.

Planul de acțiune privind comunicațiile fără fir pentru o
Europă conectată

Fără caracter
legislativ

Scopul comunicării este de a stabili un plan de acțiune în materie de politici care să
răspundă provocărilor cu care se confruntă UE în următorii ani în ceea ce privește evoluția
dinamică a pieței și creșterea exponențială a traficului în ceea ce privește serviciile fără fir.
Printre obiectivele de politică se numără accelerarea implementării de rețele în bandă largă
fără fir, consolidarea utilizării spectrului comun, exploatarea rezultatelor UE în materie de
cercetare și dezvoltare privind comunicațiile fără fir și consolidarea armonizării la nivel
mondial a spectrului.

25.

Acțiuni subsecvente cărții verzi Către o piață europeană
integrată a plăților efectuate cu cardul, pe internet și de
pe telefonul mobil*

Legislativă

În timp ce plățile cu cardul, prin internet și de pe telefonul mobil sunt metodele de plată cu
amănuntul cu cel mai mare potențial de creștere, există o fragmentare semnificativă a pieței
de la o țară la alta. Acțiunile subsecvente cărții verzi abordează principalele obstacole în
calea integrării pieței în aceste domenii. (T2 2013)

26.

Pachetul „Cerul unic european” – Cerul unic II plus

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Acest pachet (care constă într-o comunicare, în Regulamentul privind cerul unic european
și în Regulamentul AESA) abordează o serie de aspecte rămase nesoluționate în cursul
dezvoltării cerului unic european, în special calitatea furnizării de servicii de navigație
aeriană și necesitatea de a clarifica peisajul instituțional la nivelul UE pentru a asigura
faptul că rolurile și responsabilitățile diverselor organizații se sprijină reciproc, dar nu se
suprapun.

27.

Centura albastră pentru o piață unică a transportului
maritim

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Reducerea sarcinii administrative pentru transportul maritim în interiorul UE la un nivel
comparabil cu cel al altor moduri de transport, prin evitarea controalelor multiple, inclusiv
a celor vamale. Acest lucru va fi susținut prin tehnologii TIC moderne, care permit
urmărirea fiabilă a navelor și a încărcăturii cu un nivel suficient de certitudine în cazul
activităților de transport maritim care se desfășoară în cadrul pieței unice.

28.

Cadrul privind viitoarea politică a UE în materie de
porturi, care include o propunere legislativă

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Sporirea eficienței și a calității generale a serviciilor portuare, abordând obligațiile statelor
membre în ceea ce privește buna planificare a porturilor și a legăturilor cu hinterlandul,
transparența finanțării publice și a taxelor portuare și eforturile de simplificare a
administrării porturilor, reexaminând totodată restricțiile privind furnizarea de servicii în
porturi.
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Nr.
29.

Titlul
Piața internă a transportului rutier– acces la piața
transportului rutier de marfă și acces la profesia de
operator de transport rutier

Tipul inițiativei2
Legislativă

Descrierea sferei obiectivelor
Inițiativa va îmbunătăți eficiența economică și ecologică a transportului rutier de marfă
prin continuarea ridicării restricțiilor în calea cabotajului. Aceasta va crea condiții de
concurență mai echitabile, prin includerea de dispoziții privind aplicarea normelor sociale
ale țării-gazdă în caz de ședere de lungă durată a conducătorilor auto și dispoziții prin care
să se uniformizeze mai mult respectarea legislației.

O creștere economică ce permite crearea de locuri de muncă: incluziune și excelență
30.

Investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii
– inclusiv implementarea FSE pentru perioada
2014-2020

Fără caracter
legislativ

Inițiativă ce vizează oferirea de orientări privind creșterea eficienței, eficacității și a
caracterului adecvat al sistemelor de protecție socială; îmbunătățirea politicilor de activare
și de abilitare; incluziunea socială și mijloacele de trai adecvate. Comunicarea va contribui
la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020/Semestrului european, va sprijini
conceperea investițiilor sociale în planurile naționale de reformă și va acorda asistență
statelor membre în ceea ce privește utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE, în special a
FSE.

31.

Integrarea romilor

Instrumente
legislative fără
caracter juridic
obligatoriu

Recomandare a Comisiei ce vizează consolidarea punerii în aplicare a strategiilor naționale
de integrare a romilor, pe baza activității unui grup-pilot de state membre care reprezintă
un echilibru geografic și diversitatea situațiilor privind romii în cadrul UE și identificarea
bunelor practici și a abordărilor eficace privind integrarea romilor.

32.

Instituții eficace pentru furnizarea de pensii ocupaționale

Legislativă

Este necesară o revizuire a acestei directive având în vedere importanța asigurării faptului
că există structurile adecvate pentru finanțarea pensiilor.

33.

Internaționalizarea învățământului superior

Fără caracter
legislativ

Europenii trebuie să fie pregătiți pentru o piață a forței de muncă tot mai globală, deschisă
și competitivă. Universitățile europene trebuie să facă față unei concurențe globale tot mai
mari pentru atragerea de talente și pentru schimburile de cunoștințe. Comunicarea va
analiza diferitele politici și programe care pot contribui la acțiunile de internaționalizare.

34.

Modernizarea serviciilor publice de ocupare a forței de
muncă

Legislativă

Acest pachet va acoperi toate elementele reformei EURES, inclusiv instituirea unei garanții
europene de ocupare a forței de muncă, și va crea o rețea europeană formală a serviciilor
publice de ocupare a forței de muncă, pentru a contribui la elaborarea și punerea în aplicare
a unui plan de acțiune privind mobilitatea forței de muncă europene pentru modernizarea și
consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, astfel încât să se sprijine
tranzițiile de pe piețele forței de muncă.

35.

Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate

Legislativă

Acest proiect de decizie instituie o platformă europeană între inspectoratele de muncă și
alte organisme de aplicare a legii. Obiectivul acesteia îl reprezintă o abordare mai
consecventă, acoperind toate domeniile-cheie afectate de munca nedeclarată și prin
sprijinirea unei lupte mai eficace împotriva muncii nedeclarate prin îmbunătățirea
cooperării, schimbul de cele mai bune practici și identificarea de principii comune.
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Nr.

Titlul

Tipul inițiativei2

Descrierea sferei obiectivelor

Utilizarea optimă a resurselor Europei
36.

Revizuirea cadrului politic și juridic al UE pentru
producția ecologică

Legislativă

Obiectivele de politică ale actualului cadru pentru producția ecologică [Regulamentul
nr. 834/2007 și Comunicarea COM(2004) 415] sunt:
- instituirea unui sistem durabil de gestionare a agriculturii și
- producerea de produse de înaltă calitate și a unei mari varietăți de produse ca răspuns la
cererea consumatorilor de procese care nu dăunează mediului, sănătății sau bunăstării
animalelor. Revizuirea va verifica dacă aceste obiective mai sunt relevante și adaptate la
evoluția viitoare a producției ecologice.

37.

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Această inițiativă își propune să contribuie în mod eficace la o Europă mai rezistentă la
schimbările climatice, prin îmbunătățirea gradului de pregătire și a capacității de răspuns a
UE, statelor membre și regiunilor la impactul negativ al schimbărilor climatice.

38.

Un nou cadru în domeniul climei și energiei pentru
perioada de până în anul 2030

Legislativă/Fără
caracter legislativ

- îndeplinirea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95% până
în 2050 față de nivelurile înregistrate în 1990;
- încurajarea, pe termen lung, a competitivității, securității aprovizionării și dezvoltării
durabile;
- oferirea unei perspective pe termen lung pentru investiții, până în 2030.

39.

Revizuirea Strategiei tematice privind poluarea
atmosferică și a actelor legislative conexe

Legislativă

Inițiativa va evalua punerea în aplicare și rezultatele politicilor actuale privind calitatea
aerului și poluarea atmosferică și va include propuneri legislative de revizuire a Directivei
privind plafoanele naționale de emisii și a altor acte legislative privind calitatea aerului,
după caz, pentru a oferi o protecție sporită împotriva impactului poluării atmosferice
asupra sănătății umane și a mediului natural, contribuind în același timp la strategia
Europa 2020.

40.

Revizuirea politicii și a legislației în materie de deșeuri

Legislativă

Această inițiativă va revizui obiectivele-cheie ale legislației UE în domeniul deșeurilor (în
conformitate cu termenele prevăzute în clauzele privind revizuirea ale Directivei-cadru
privind deșeurile, ale Directivei privind depozitele de deșeuri și ale Directivei privind
ambalajele) și va efectua o evaluare ex-post a directivelor privind fluxul de deșeuri,
inclusiv a modalităților de îmbunătățire a coerenței dintre acestea.
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Nr.

Titlul

41.

Un cadru de evaluare a aspectelor legate de mediu, climă
și energie care să permită extracția de hidrocarburi
neconvenționale în condiții de siguranță și securitate

Tipul inițiativei2

Descrierea sferei obiectivelor

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Inițiativa va examina, în contextul legislației UE existente, opțiunile posibile pentru a se
asigura faptul că se pot fructifica oportunitățile de diversificare a surselor de aprovizionare
cu energie și de îmbunătățire a competitivității, inclusiv prin producția de gaz
neconvențional. Cadrul ar viza asigurarea unor condiții de concurență echitabile pe întreg
teritoriul UE, precum și a clarității și previzibilității, atât pentru operatorii economici, cât și
pentru cetățeni, inclusiv pentru proiecte de explorare; cadrul ar viza, de asemenea,
asigurarea luării pe deplin în considerare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a gestionării
riscurilor în materie de climă și mediu în conformitate cu așteptările opiniei publice.

Construirea unui climat de siguranță și securitate în UE
42.

Răspunderea și asigurarea nucleară

Legislativă

Îmbunătățirea despăgubirilor acordate victimelor în caz de accident nuclear și crearea unei
piețe interne/condiții de concurență echitabile pentru investitori.

43.

Inițiativa privind armele de foc: reducerea infracțiunilor
din Europa în care se folosesc arme de foc

Fără caracter
legislativ

Armele de foc traficate sunt utilizate de către rețelele infracționale și de către infractori din
afara rețelelor. Armele de foc deținute legal sunt, de asemenea, utilizate în mod ilegal.
Scopul comunicării va fi de a prezenta: natura/amploarea problemei și acțiunile curente,
inclusiv dimensiunea externă; acțiuni noi/consolidate ale UE (de exemplu, rolul mai
important deținut de Europol; finanțarea); orientările de politică în materie de asigurare a
aplicării legii în vederea revizuirii din 2015 a Directivei 91/477 privind armele de foc,
inclusiv o posibilă directivă privind sancțiunile penale întemeiată pe articolul 83
alineatul (1) din TFUE.

44.

Un cadru pentru măsuri administrative pentru înghețarea Legislativă
fondurilor, activelor financiare și beneficiilor economice
ale persoanelor și entităților suspectate de activități
teroriste pe teritoriul UE (articolul 75 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene)

Cadrul juridic al UE privind înghețarea fondurilor, activelor financiare și beneficiilor
economice ale persoanelor și entităților suspectate de activități teroriste vizează doar
teroriștii care reprezintă o amenințare la nivel internațional sau mondial. Cu toate acestea,
în prezent nu există un astfel de cadru pentru realizarea obiectivelor spațiului de libertate,
securitate și justiție. Această inițiativă vizează utilizarea noului temei juridic al Tratatului
de la Lisabona pentru a institui un cadru juridic coerent și eficace pentru măsurile
administrative pentru înghețarea fondurilor, activelor financiare și beneficiilor economice
ale unor astfel de persoane și entități.

45.

Garanții speciale în cadrul procedurilor penale pentru
persoanele suspectate sau acuzate care sunt vulnerabile

Directivă care vizează asigurarea faptului că în procedurile penale din întreaga UE se
acordă o atenție specială persoanelor suspectate sau acuzate care nu pot înțelege sau urmări
conținutul sau sensul procedurilor din cauza, spre exemplu, a vârstei sau a stării fizice ori
psihice.

Legislativă
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Nr.

Titlul

Tipul inițiativei2
Legislativă

Descrierea sferei obiectivelor

46.

Notificarea și comunicarea actelor judiciare și
extrajudiciare în materie civilă sau comercială în statele
membre

Revizuirea Regulamentului nr. 1393/2007 va acorda o atenție deosebită eficacității
agențiilor de trimitere și de primire și se va axa pe aplicarea concretă a executării unei
cereri privind transmiterea unei cereri de notificare sau comunicare. Aceasta ar putea
include stabilirea unor norme minime comune.

47.

Raport privind cetățenia UE pe 2013: progresele realizate Fără caracter
în privința eliminării obstacolelor din calea drepturilor
legislativ
cetățenilor UE*

Raport privind progresele realizate de la raportul privind cetățenia pe 2010 și care vizează
identificarea altor acțiuni în vederea finalizării eliminării obstacolelor din calea exercitării
de către cetățenii UE a drepturilor ce le revin în temeiul tratatului. Acest raport va fi unul
dintre elementele furnizate cu ocazia Anului european al cetățenilor. (T2 2013)

48.

Instituirea unui Parchet European (EPPO) pentru
protejarea intereselor financiare ale Uniunii*

Legislativă

Această inițiativă își propune să stabilească cadrul și condițiile de instituire a unui Parchet
European a cărui activitate să se axeze pe protejarea intereselor financiare ale Uniunii.
Această inițiativă va fi însoțită de propuneri privind reforma Eurojust și privind protecția
intereselor financiare ale UE. (T2 2013)

49.

Combaterea spălării banilor

Legislativă

Spălarea banilor este o „euroinfracțiune” și constituie o infracțiune în toate statele membre
ale UE. Cu toate acestea, statele membre ale UE nu definesc spălarea banilor în același fel
și aplică, de asemenea, sancțiuni diferite. Întrucât acest lucru reprezintă un obstacol în
calea investigațiilor și cooperării polițienești transfrontaliere, infracțiunea de „spălare a
banilor” trebuie armonizată la nivelul UE.

50.

Lupta împotriva contrabandei cu țigări

Fără caracter
legislativ

Această strategie ar urma să propună un răspuns amplu la nivelul UE pentru comerțul ilicit
cu țigări, ținând seama de pierderile aduse veniturilor publice și de rolul acestuia de
debușeu pentru criminalitatea organizată. Inițiativa vizează acțiuni mai bine coordonate și
mai specifice, care ar urma să includă schimburi de informații, stabilirea de standarde și
cooperarea internațională.

51.

Revizuirea politicii Uniunii în materie de vize pentru a
ușura viața călătorilor legitimi

Legislativă/Fără
caracter legislativ

De la intrarea în vigoare a Codului comunitar de vize („Codul de vize”), acesta a
raționalizat normele și condițiile de eliberare a vizelor și a sporit aplicarea armonizată a
normelor comune respective. Pe baza unui raport de evaluare privind punerea în aplicare a
Codului de vize, Comisia intenționează să propună modificări la acesta, pentru a-l
îmbunătăți. Acest lucru va garanta faptul că politica UE în materie de vize promovează
creșterea economică și schimburile culturale prin facilitarea călătoriilor către UE ale
călătorilor legitimi, precum oameni de afaceri, turiști, studenți și tineri, asigurând, în
același timp, un nivel ridicat de securitate în UE.

52.

Medicamente pentru animale

Legislativă

Un nou cadru privind medicamentele veterinare și anumite aspecte ale utilizării lor, pentru
a institui condiții de concurență echitabile în UE și pentru a reduce sarcina administrativă.

53.

Utilizarea tehnicilor de clonare în scopul producției de
alimente

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Întreprinderea de acțiuni ca urmare a Raportului Comisiei privind clonarea animalelor în
scopul producției de alimente, în contextul bunei funcționări a pieței interne.
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Nr.

Titlul

Tipul inițiativei2

Descrierea sferei obiectivelor

Europa ca actor mondial
54.

Pregătirea unei poziții a UE cu privire la Agenda de
dezvoltare de după 2015

Fără caracter
legislativ

Ca parte a procesului de aplicare a unei strategii corelate cu ODM-urile, de întreprinderea
de acțiuni ca urmare a Rio + 20 și a procesului aferent obiectivelor de dezvoltare durabilă,
această comunicare vizează ajungerea la un acord privind un cadru ambițios de dezvoltare
globală pentru perioada de după 2015, cu un accent puternic pe responsabilitatea și
răspunderea comună.

55.

Pregătirea unei poziții a UE cu privire la întreprinderea
de acțiuni ca urmare a Rio + 20, inclusiv privind
stabilirea obiectivelor de dezvoltare durabilă

Fără caracter
legislativ

Ca parte a procesului de aplicare a unei strategii corelate cu ODM-urile, de întreprinderea
de acțiuni ca urmare a reuniunii la nivel înalt Rio + 20 și a procesului aferent obiectivelor
de dezvoltare durabilă, această comunicare va stabili acțiunile pe care le va întreprinde UE
ca urmare a Rio + 20, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă.

56.

Pachetul „Extindere” pe 2013

Fără caracter
legislativ

Comisia a fost invitată de către Consiliu să prezinte periodic rapoarte privind țările
candidate și potențial candidate. Documentul de strategie al Comisiei permite Consiliului
European să definească la sfârșitul fiecărui an orientările strategice principale în materie de
extindere.

57.

Directive de negociere în vederea încheierii unui acord
comercial și de investiții amplu cu partenerii relevanți

Directive de negociere În contextul în care raportul final al Grupului de lucru la nivel înalt pentru locuri de muncă
și creștere economică, precum și rezultatele exercițiilor de stabilire a domeniilor de
aplicare recomandă lansarea negocierilor unor astfel de acorduri, principalul obiectiv de
politică va fi acela de a realiza potențialul neexploatat și de a genera noi oportunități
economice, în special în sectoarele care au cel mai mare potențial de creare de locuri de
muncă și creștere economică. De asemenea, se dorește a fi un semnal puternic că cele mai
mari două economii din lume își mențin angajamentul în ceea ce privește deschiderea
piețelor.

58.

O abordare globală a gestionării crizelor în afara UE

Fără caracter
legislativ

Uniunea Europeană are la dispoziția sa, mai mult decât orice alt actor internațional, o gamă
unică de instrumente pentru a promova soluționarea crizelor externe complexe. Aceste
instrumente trebuie utilizate în mod coerent și în strânsă cooperare cu statele membre,
abordând întregul ciclu al crizei, de la prevenirea acestora la reconstrucție.
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Anexa II: Inițiative ce vizează simplificarea și reducerea sarcinii reprezentate de reglementare
Nr.

Titlul

Tipul inițiativei

Aspectele legate de simplificarea și de
reducerea sarcinii reprezentate de
reglementare ale inițiativei

Partea interesată care beneficiază
de simplificare sau de reducerea
sarcinii reprezentate de
reglementare

Data
adoptării

Fără caracter
legislativ

Reducerea birocrației pentru societățile care
fuzionează prin simplificarea procedurii de
notificare a concentrărilor economice și prin
utilizarea unei proceduri simplificate pentru
cazurile de fuziune care nu pun probleme.

Societățile implicate în procedurile de 2013
notificare cu scopul de a primi aprobarea
Comisiei pentru o anumită concentrare
economică.

Legislativă

Propunere de regulament al PE și al Consiliului de
reducere semnificativă a costurilor cu ingineria civilă,
precum și a costurilor cauzate de sarcinile
administrative
inutile,
stimulând
astfel
implementarea.

Regulamentul ar include drepturi și obligații 2013
aplicabile autorităților naționale și locale,
precum și operatorilor de servicii de
telecomunicații și pentru alte utilități publice
(de exemplu, apă, energie, căi ferate).

Legislativă

Obiectivul propunerii este de a simplifica și Toți operatorii care fac
raționaliza cadrul juridic existent, în vederea controalelor
de-a
lungul
îmbunătățirii eficienței controalelor oficiale efectuate alimentar.
de statele membre de-a lungul lanțului alimentar,
reducând, în același timp, la minim sarcina pentru
operatori. O utilizare mai eficientă a resurselor de
control va contribui la prevenirea crizelor, limitând
totodată costurile aferente pentru operatorii
economici care respectă legislația și asigurând
condiții de concurență echitabile.

Concurență
1.

Simplificarea normelor UE în materie
control al fuziunilor

Agenda digitală
2.

Reducerea costurilor cu implementarea
infrastructurii în bandă largă

Sănătate și consumatori
3.

Un nou regulament privind controalele
oficiale

obiectul 2013
lanțului
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Nr.

Titlul

Tipul inițiativei

Aspectele legate de simplificarea și de
reducerea sarcinii reprezentate de
reglementare ale inițiativei

Partea interesată care beneficiază
de simplificare sau de reducerea
sarcinii reprezentate de
reglementare

Data
adoptării

4.

Un nou regulament privind materialele
de înmulțire a plantelor

Legislativă

Inițiativa vizează încurajarea inovării, reducerea Microîntreprinderile care fac obiectul 2013
sarcinii administrative generale și introducerea normelor legate de materialele de
flexibilității în cadrul de reglementare, în vederea înmulțire a plantelor.
globalizării, specializării și dezvoltării unor noi utilizări
ale produselor agricole de bază, precum și a evoluției
așteptărilor societății în ceea ce privește interacțiunea
dintre agricultură și mediul înconjurător. Inițiativa va
moderniza și va simplifica legislația, înlocuind cele
12 directive privind semințele și materialele de
înmulțire cu un singur act normativ.

5.

Un nou regulament privind sănătatea
plantelor

Legislativă

Se va menține scutirea pentru operatorii IMM-urile care comercializează material 2013
economici mici care comercializează material săditor exclusiv pe piața locală.
săditor exclusiv pe piața locală.

6.

Un nou regulament privind sănătatea
animală

Legislativă

Un cadru mai simplu (1 regulament care va înlocui
peste 40 de directive) și responsabilități mai clare
sunt mai ușor de înțeles și de utilizat de către
autorități și operatorii economici, necesită mai puțin
timp pentru a fi studiate și respectate. Îmbunătățirea
utilizării noilor tehnologii electronice și cerințele
simplificate vor crea economii importante,
menținându-se, în același timp, standardele ridicate
de siguranță care sunt necesare pentru a asigura
controlul bolilor și un comerț sigur cu animale și cu
produse de origine animală.

Deținătorii europeni de animale utilizate 2013
în
agricultură,
societățile
care
comercializează animale vii sau produse
de origine animală, autoritățile veterinare
naționale competente.

7.

Revizuirea legislației privind
medicamentele de uz veterinar

Legislativă

Simplificarea cadrului de reglementare privind
cerințele de dinainte și de după obținerea autorizației
de introducere pe piață (inclusiv privind
farmacovigilența):
- reducerea sarcinilor administrative pentru
întreprinderi (cu un accent special pe IMM-uri)
identificate în mod clar în cadrul consultării publice
și a pregătirii evaluării impactului;
- creșterea disponibilității medicamentelor (inclusiv
pentru speciile minore) pe piața unică.

Industria
farmaceutică
veterinară 2013
(inclusiv IMM-urile), agricultorii și
apicultorii,
chirurgii
veterinari,
autoritățile
competente
naționale,
proprietarii de animale de companie,
consumatorii.
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Nr.

8.

Titlul

Pachetul legislativ privind igiena
(revizuire)

Tipul inițiativei

Aspectele legate de simplificarea și de
reducerea sarcinii reprezentate de
reglementare ale inițiativei

Partea interesată care beneficiază
de simplificare sau de reducerea
sarcinii reprezentate de
reglementare

Data
adoptării

Legislativă

Având în vedere faptul că principiile și cerințele Autoritățile competente ale statelor 2013
Pachetului privind igiena au deschis piața Uniunii membre și operatorii economici din
Europene pentru toți operatorii economici din sectorul alimentar.
sectorul alimentar, toate măsurile naționale trebuie
acum notificate Comisiei și celorlalte state membre
în stadiul de proiect, pentru a le informa și a le da
posibilitatea de a formula observații cu privire la
proiectul de lege care devine aplicabil după adoptare
(Directiva nr. 98/34/CE).
La revizuirea Pachetului legislativ privind igiena se
prevede simplificarea normelor actuale în materie de
notificare care pot duce la o utilizare mai frecventă de
către statele membre a posibilităților de flexibilitate
prevăzute în Pachetul legislativ privind igiena.

Afaceri interne
9.

Revizuirea Codului frontierelor
Schengen (Regulamentul nr. 562/2006)

Legislativă

Compilarea mai multor modificări într-un singur Autoritățile statelor membre.
act legislativ, inclusiv modificarea cu privire la
utilizarea Sistemului de Informații privind Vizele
și modificările din 2011.

2013

10.

Revizuirea politicii Uniunii în materie
de vize pentru a ușura viața călătorilor
legitimi

Legislativă

Simplificare preconizată a unei abordări mai Călătorii, precum oamenii de afaceri și 2014
sofisticate, care stabilește un echilibru între turiștii.
controalele esențiale de la frontierele externe cu
necesitatea de a ușura viața călătorilor legitimi,
precum oamenii de afaceri și turiștii.
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Nr.

Titlul

Tipul inițiativei

Aspectele legate de simplificarea și de
reducerea sarcinii reprezentate de
reglementare ale inițiativei

Partea interesată care beneficiază
de simplificare sau de reducerea
sarcinii reprezentate de
reglementare

Data
adoptării

Întreprinderi și industrie
11.

Inițiativă (act delegat al Comisiei)
privind prelucrarea electronică a
declarațiilor de performanță în temeiul
Regulamentului privind produsele
pentru construcții (305/2011/UE)

Legislativă

Prelucrarea electronică a declarațiilor de performanță
aferente produselor pentru construcții a fost
prevăzută în mod specific în noul Regulament
privind produsele pentru construcții (305/2011/UE;
RPC), care va intra în vigoare la 1 iulie 2013. Totuși,
acest aspect a fost abordat prin autorizarea Comisiei
de a adopta acte delegate cu privire la acest subiect.
Lipsa actuală a unui temei juridic pentru aceste
activități creează incertitudine juridică și, prin
urmare, reprezintă un obstacol în calea utilizării
eficiente și eficace a TIC pentru declarațiile de
performanță.

Sectorul industrial, în special fabricanții de 2013
produse pentru construcții, a sprijinit cu
fermitate o dispoziție analogă în propunerea
inițială a Comisiei de elaborare a unui nou
regulament.
Pentru sectorul industrial, prelucrarea
electronică a declarațiilor de performanță este
un factor-cheie pentru realizarea de
economii, așa cum s-a demonstrat prin
evoluțiile privind facturarea electronică.
Inițiativa va oferi securitate juridică.
Distribuitorii și utilizatorii vor profita de
furnizarea rapidă de informații pe cale
electronică privind produsele pentru
construcții.

12.

Regulament de punere în aplicare al
Comisiei de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 340/2008
privind redevențele și drepturile plătite
Agenției Europene pentru Produse
Chimice în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
(REACH)
Sub rezerva revizuirii în 2012 a
Regulamentului REACH

Legislativă

Proiectul de regulament de modificare
concretizează recomandările privind revizuirea
Regulamentului
REACH,
în
special
recomandarea de a oferi sprijin suplimentar
IMM-urilor, având în vedere reechilibrarea
suplimentară a distribuției redevențelor între
societățile de diverse mărimi. Acesta restabilește
echilibrul privind redevențele și drepturile în așa
fel încât să se ia în considerare costurile
Agenției, dar oferă, în același timp, reduceri
suplimentare IMM-urilor care au o capacitate
mai redusă decât întreprinderile mari de a absorbi
costurile aferente respectării Regulamentului
REACH.

Reechilibrarea redevențelor implică o 2013
reducere suplimentară pentru IMM-uri:
-35%, -65% și -95% raportat la redevențele
standard pentru înregistrare și de -30%, -60%
și -90% raportat la redevențele standard
pentru activitățile de autorizare comparativ
cu situația actuală; -30%, -60% și -90%
pentru înregistrare și -20%, -50% și -85%
pentru autorizare.
Pentru a furniza resurse suficiente pentru
funcționarea agenției, această reducere a
redevențelor și a drepturilor plătite de IMMuri trebuie compensată printr-o majorare a
redevențelor și a drepturilor standard aplicate
întreprinderilor mari.
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Nr.

Titlul

Tipul inițiativei

Aspectele legate de simplificarea și de
reducerea sarcinii reprezentate de
reglementare ale inițiativei

Partea interesată care beneficiază
de simplificare sau de reducerea
sarcinii reprezentate de
reglementare

Data
adoptării

13.

Revizuirea tuturor regulamentelor
existente ale Comisiei de punere în
aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1216/2009 al Consiliului (de
stabilire a regimului comercial aplicabil
anumitor mărfuri rezultate din
transformarea produselor agricole)

Legislativă

Se propune alinierea la Tratatul de la Lisabona a
actelor de punere în aplicare existente ale
Comisiei bazate pe Regulamentul (CE)
nr. 1216/2009 al Consiliului.

14.

Reforma pieței interne pentru produse
industriale

Legislativă

Obiectivele propunerii sunt, printre altele, Întreprinderile din sectoarele industriale 2013
abordarea deficiențelor, blocajelor și cerințelor și din sectoarele de servicii strâns legate
caduce ale legislației UE existente în materie de de acestea.
produse industriale, pentru a consolida și
simplifica și mai mult cadrul de reglementare.

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Reducerea, pentru întreprinderi, a timpului și a Întreprinderile interesate să participe la 2013
costurilor aferente facturării în domeniul proceduri de achiziții publice.
achizițiilor publice.

De acest exercițiu vor beneficia toate părțile 2013
interesate, de exemplu, importatorii și
exportatorii de produse agricole prelucrate și
autoritățile competente din statele membre
(autoritățile vamale, agențiile de plată,
ministerele
agriculturii/afacerilor
economice).
Alinierea va duce la stabilirea de norme mai
clare pentru importatori și exportatori și, prin
urmare, la reducerea costurilor tranzacțiilor.

Piața internă și serviciile
15.

Inițiativa privind facturarea electronică
în domeniul achizițiilor publice

Afaceri maritime și pescuit
16.

Propunere de regulament al
Parlamentului European și al
Consiliului privind conservarea
resurselor piscicole prin măsuri tehnice
de protecție de organismelor marine

Legislativă

Principala problemă relevantă pe care o va
aborda această inițiativă este reducerea
complexității legislației existente privind
măsurile tehnice.
Această inițiativă are scopul de a simplifica
regulamentele privind măsurile tehnice actuale
prin instituirea unui regulament-cadru cu norme
specifice elaborate la nivel regional.

Sectorul pescuitului și administrațiile 2014
naționale.
Se anticipează că această simplificare va
reduce costurile administrațiilor naționale
responsabile de control și de asigurarea
respectării legislației.
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Nr.

Titlul

Tipul inițiativei

Aspectele legate de simplificarea și de
reducerea sarcinii reprezentate de
reglementare ale inițiativei

Partea interesată care beneficiază
de simplificare sau de reducerea
sarcinii reprezentate de
reglementare

Data
adoptării

Impozitare și uniunea vamală
17.

Facilitarea activității economice prin
intermediul unei declarații de TVA
standard

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Comisia va propune instituirea unei declarații de Întreprinderile implicate
TVA standard disponibilă în toate limbile UE și transfrontalier.
opțională pentru întreprinderile din întreaga UE.
Cu ajutorul statelor membre, Comisia va crea un
portal internet privind TVA-ul la nivelul UE.

în

comerțul 2013

Legislativă/Fără
caracter legislativ

Reducerea sarcinii administrative pentru Întreprinderile
transportul maritim în interiorul UE la un nivel maritim.
comparabil cu cel al altor moduri de transport,
prin evitarea controalelor multiple.

în

comerțul 2013

Transporturi
18.

Centura albastră pentru o piață unică a
transportului maritim

implicate
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Anexa III: Lista propunerilor pendinte ce au fost retrase3
Nr. COM/SEC/refer
ința
interinstituționa
lă

Titlul

Motivul retragerii

Referința
propunerii
Comisiei în JO

Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune
1.

COM(1983)13

Propunere de Regulament al Consiliului (CEE) de punere în
aplicare în cadrul Comunității Economice Europene a Deciziei nr
3/80 a Consiliului de asociere CEE-Turcia privind aplicarea
regimurilor de securitate socială ale statelor membre ale
Comunităților Europene lucrătorilor turci și membrilor de familie
ai acestora.

Caducă. Înlocuită de propunerea COM(2012) 152 „Propunere JO C 110,
de Decizie a Consiliului privind poziția care urmează să fie 25. 4. 83, p. 1.
adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de
asociere instituit prin Acordul de stabilire a unei asocieri între
Comunitatea Economică Europeană și Turcia privind
dispozițiile referitoare la coordonarea sistemelor de securitate
socială 2012/0076 (NLE).

Serviciul European de Acțiune Externă
2.

COM(2012)43
2012/0009/NLE

Propunere de Decizie a Consiliului privind poziția care urmează să Comisia și-a schimbat poziția cu privire la acest subiect.
fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al
SEE referitor la o modificare a anexei XIII (Transporturile).

JO C 102,
5.4.2012, p. 25.

Extindere
3.

3

COM(84)306

Propunere de Decizie a Consiliului de cooperare CEE-Iugoslavia
privind punerea în aplicare a dispozițiilor acordului de cooperare
CEE-Iugoslavia din 1 aprilie 1983 privind cooperarea în domeniul
securității sociale.

Caducă. Au fost incluse dispoziții privind coordonarea sistemelor de securitate socială în acordurile de stabilizare și
de asociere semnate cu majoritatea țărilor succesoare ale fostei
Iugoslavii. În octombrie 2010, Consiliul a adoptat propuneri
privind Croația și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (JO
L 306, 23.11.2010). Sunt în curs de discuție propuneri privind
Albania și Muntenegru.

Retragerile intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Nr. COM/SEC/refer
ința
interinstituționa
lă

Titlul

Motivul retragerii

Referința
propunerii
Comisiei în JO

Întreprinderi și industrie
4.

COM(2010) 280
2010/0168/NLE

Propunere de decizie a Consiliului privind aplicarea cu titlu
obligatoriu a Regulamentului nr. 100 al Comisiei Economice
pentru Europa a Națiunilor Unite pentru omologarea
autovehiculelor în ceea ce privește siguranța electrică.

Caducă. A fost înlocuită împreună cu COM(2010)310 de noua JO C 121,
propunere adoptată sub forma Regulamentului (UE) 19.4.2011, p. 12.
nr. 407/2011al Comisiei din 27 aprilie 2011 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European
și al Consiliului.

5.

COM(2010) 310
2010/0169/NLE

Propunere de Decizie a Consiliului privind aplicarea cu titlu
obligatoriu a Regulamentelor nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39,
43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91,
93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121,
122, 123 și 125 ale Comisiei Economice pentru Europa a
Națiunilor Unite pentru omologarea de tip a autovehiculelor, a
remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și
unităților tehnice separate care le sunt destinate.

Caducă. A fost înlocuită împreună cu COM(2010)280 de noua JO C 121,
propunere adoptată sub forma Regulamentului (UE) 19.4.2011, p. 14.
nr. 407/2011 din 27 aprilie 2011 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European
și al Consiliului.

Afaceri interne
6.

COM(2009) 701
2009/0186/NLE

Propunere de Decizie a Consiliului privind încheierea, în numele
Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și
Australia privind prelucrarea și transferul de către transportatorii
aerieni către Serviciul vamal australian a datelor din registrul de
nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană.

Caducă. A fost înlocuită de COM(2011)281, Propunere de JO C 88,
Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între 19.3.2011, p. 7.
Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și
transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de
către transportatorii aerieni către Serviciul vamal și de
protecție a frontierelor din Australia, care a fost adoptată la
13.12.2011.

7.

COM(2009)702
2009/0187/NLE

Propunere de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului
între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind
prelucrarea și transferul de date din registrul cu numele
pasagerilor (PNR), de către transportatorii aerieni, către
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS)
(Acordul PNR 2007).

Caducă. A fost înlocuită de COM(2011)807, Propunere de JO C 88,
Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre 19.3.2011, p. 7.
Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind
utilizarea și transferul de date din registrele cu numele
pasagerilor (PNR) către Departamentul pentru Securitate
Internă al Statelor Unite. Decizia a fost adoptată de către
Consiliu la 26 aprilie 2012 (2011/0382/NLE). Acordul PNR
UE-SUA cu SUA a intrat în vigoare la 1 iulie 2012.
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Nr. COM/SEC/refer
ința
interinstituționa
lă

Titlul

Motivul retragerii

Referința
propunerii
Comisiei în JO

Justiție
8.

COM(2006) 399
2006/0135/CNS

Propunere de Regulament al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 în ceea ce privește
competența și introducerea unor dispoziții privind legislația
aplicabilă în materie matrimonială.

Caducă. A fost înlocuită de o nouă propunere, COM(2010)105, adoptată sub forma Regulamentului (UE)
nr. 1259/2010 al Consiliului de punere în aplicare a unei forme
de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile
divorțului și separării de corp în 14 state membre.

9.

COM(2010) 708
2010/0347/APP

Propunere de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei
(2008/203/CE) din 28 februarie 2008 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce privește adoptarea
unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012.

Caducă. Viza modificarea actualei decizii privind cadrul JO C 121,
multianual, care expiră la sfârșitul anului 2012. Nu a obținut 19.4.11, p. 35.
votul unanim în Consiliu, așa cum era necesar, și a fost
înlocuită cu COM (2011)880, Propunere de Decizie a
Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
pentru perioada 2013-2017, a cărei adoptare este preconizată a
avea loc până la sfârșitul anului 2012.

10.

COM(2002) 520

Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea de către Discuțiile din cadrul Consiliului au arătat că cerința privind JO C 20-E,
Comunitatea Europeană a Convenției Consiliului Europei privind votul unanim nu poate fi îndeplinită.
28.1.2003, p. 369.
relațiile personale care privesc copiii.

Oficiul European de Luptă Antifraudă
11.

COM(2001) 272,
modificată prin
COM(2002) 577
2001/0115/COD

Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului Caducă. A fost înlocuită de COM(2012)363,
privind protecția intereselor financiare ale Comunității prin dreptul Propunere de Directivă a Parlamentului European și a
penal.
Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva
intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului
penal.

JO C 240-E,
28.8.2001, p. 125
și JO C 71-E,
25.3.2003, p. 1.

Impozitare și uniunea vamală
12.

COM (2003) 234,
modificată prin
COM(2004) 468
2003/0091/CNS

Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei Discuțiile din cadrul Consiliului cu privire la această JO C 76,
77/388/CEE în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată privind propunere nu au progresat din 2010. Având în vedere poziția 25.3 2004, p. 16.
serviciile furnizate în sectorul poștal.
Consiliului, Comisia intenționează să reexamineze acest aspect
în contextul unui viitor proces de reflecție privind toate
derogările în interes public [ca urmare a Comunicării privind
TVA, COM(2012) 851].

20

Nr. COM/SEC/refer
ința
interinstituționa
lă

Titlul

Motivul retragerii

Referința
propunerii
Comisiei în JO

Comerț
13.

COM(2005)661
2005/0254/COD

Propunere de Regulament al Consiliului privind indicarea țării de Pe lângă lipsa unui acord în cadrul Consiliului, evoluțiile JO C 49,
origine a anumitor produse importate din țări terțe.
recente privind interpretarea juridică a normelor OMC de către 28.2.2006, p. 53.
organul de apel al OMC au făcut ca această propunere să nu
mai fie de actualitate.

Codificări
14.

COM(2009)546
2009/0154 (COD)

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului Actul a cărei codificare a fost propusă va fi abrogat cu efect de JO C 88,
privind interferențele radio (compatibilitatea electromagnetică) la 1 noiembrie 2014.
19.3.2011, p. 2.
produse de autovehicule (Versiune codificată)
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