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1.

Γεωργία

Οριζόντια δράση που διακηρύσσει τον άνευ αντικειμένου Σκοπός της δράσης αυτής είναι να διακηρύξει επίσημα άνευ αντικειμένου τις πράξεις
χαρακτήρα ορισμένων παρωχημένων πράξεων σχετικά με την που έχουν εξαντλήσει τις επιπτώσεις τους και δεν μπορούν να καταργηθούν λόγω
Κοινή Γεωργική Πολιτική
έλλειψης νομικής βάσης.

2.

Περιβάλλον

Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991, Το 2016, η Επιτροπή προτίθεται να εκπονήσει ανακοίνωση στην οποία θα
για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που καθορίζεται η στρατηγική και το επίπεδο φιλοδοξίας του ελέγχου καταλληλότητας
αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον
των υποχρεώσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων στην περιβαλλοντική
πολιτική και θα τεκμηριώνονται ορισμένες προγενέστερες ενέργειες στον εν λόγω
τομέα, μεταξύ άλλων η πορεία της οδηγίας για την τυποποίηση των εκθέσεων και τα
συναφή ερωτηματολόγια, συμπεριλαμβανομένης πιθανής πρότασης κατάργησής της.

3.

Περιβάλλον

«Ερωτηματολόγιο στον τομέα
95/337/ΕΟΚ της Επιτροπής)

των

υδάτων»

(απόφαση Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστική απόφαση βασισμένη στην οδηγία για την
τυποποίηση των εκθέσεων που θα καταργηθεί ενδεχομένως το 2016. Το 2016, η
Επιτροπή προτίθεται να εκπονήσει ανακοίνωση στην οποία θα καθορίζεται η
στρατηγική και το επίπεδο φιλοδοξίας του ελέγχου καταλληλότητας των
υποχρεώσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων στην περιβαλλοντική
πολιτική και θα τεκμηριώνονται ορισμένες προγενέστερες ενέργειες στον εν λόγω
τομέα, μεταξύ άλλων η πορεία της οδηγίας για την τυποποίηση των εκθέσεων και τα
συναφή ερωτηματολόγια, συμπεριλαμβανομένης πιθανής πρότασης κατάργησής της.

2

Αρ
ιθ
.

Τομέας
πολιτικής

Τίτλος

Λόγοι κατάργησης

4.

Εσωτερικές
υποθέσεις

Απόφαση 2008/602/EΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2008, για Η εν λόγω πράξη είναι παρωχημένη· το VIS αναπτύχθηκε και λειτουργεί από τον
τον καθορισμό της διάρθρωσης και των απαιτήσεων των εθνικών Οκτώβριο του 2011.
διεπαφών και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού
Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και των
εθνικών διεπαφών κατά τη φάση ανάπτυξης [κοινοποιηθείσα υπό
τον αριθμό Ε(2008) 2693, ΕΕ L 194 της 23.7.2008, σ. 3]

5.

Εσωτερικές
υποθέσεις

Απόφαση 2006/752/EΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2006, Η εν λόγω πράξη είναι παρωχημένη· το VIS αναπτύχθηκε και λειτουργεί από τον
για τον καθορισμό των τόπων εγκατάστασης του Συστήματος Οκτώβριο του 2011.
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις κατά τη φάση ανάπτυξης (ΕΕ L
305 της 4.11.2006, σ. 13)

6.

Εσωτερικές
υποθέσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 189/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Ο εν λόγω κανονισμός συνδέθηκε με τη δοκιμή του κεντρικού συστήματος SIS II
Φεβρουαρίου 2008, για τις δοκιμές του Συστήματος Πληροφοριών πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Το περιεχόμενό του είναι άνευ
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 57 της 1.3.2008, σ. 1).
αντικειμένου για τη δοκιμή του "εν λειτουργία" συστήματος.

7.

Εσωτερικές
υποθέσεις

Απόφαση 2008/173/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου Ο εν λόγω κανονισμός συνδέθηκε με τη δοκιμή του κεντρικού συστήματος SIS II
2008, για τις δοκιμές του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Το περιεχόμενό του είναι άνευ
δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 57 της 1.3.2008, σ. 14· Διορθωτικό αντικειμένου για τη δοκιμή του "εν λειτουργία" συστήματος.
ΕΕ L 24 της 28.01.2009, σ. 24)
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8.

Εσωτερικές
υποθέσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1295/2003 του Συμβουλίου, της 15ης Η εν λόγω πράξη είναι παρωχημένη δεδομένου ότι η εφαρμογή της είχε χρονικό
Ιουλίου 2003, για μέτρα που αποβλέπουν στη διευκόλυνση των περιορισμό (Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας)
διαδικασιών υποβολής αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα
μέλη της ολυμπιακής οικογένειας που συμμετέχουν στους
Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα
(Σένγκεν)

9.

Εσωτερικές
υποθέσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2046/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εν λόγω πράξη είναι παρωχημένη δεδομένου ότι η εφαρμογή της είχε χρονικό
και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για μέτρα που περιορισμό (Ολυμπιακοί Αγώνες του Τορίνο)
αποβλέπουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης
και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας
που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς ή/και
Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2006 στο Τορίνο (Σένγκεν)

10.

Εσωτερικές
υποθέσεις

Το κεκτημένο Σένγκεν: Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Η χρηματοδότηση του κεντρικού συστήματος του SIS II και η συνεισφορά των
7ης Οκτωβρίου 1997 σχετικά με τη συνεισφορά της Νορβηγίας συνδεδεμένων χωρών στον eu-LISA βασίζονται στη συμφωνία σύνδεσης και στον
και της Ισλανδίας στην κάλυψη του κόστους εγκατάστασης και ιδρυτικό κανονισμό του eu-LISA.
λειτουργίας του C. SIS (SCH/Com-ex (97) 18)

11.

Εσωτερικές
υποθέσεις

Το κεκτημένο Σένγκεν: Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Η εν λόγω πράξη είναι παρωχημένη καθώς το SIS II αναπτύχθηκε και τέθηκε σε
7ης Οκτωβρίου 1997 σχετικά με την ανάπτυξη του SIS λειτουργία στις 9 Απριλίου 2013.
(SCH/Com-ex (97) 24)·
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12.

Εσωτερικές
υποθέσεις

Το κεκτημένο Σένγκεν: Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Η εν λόγω πράξη είναι παρωχημένη καθώς το Κοινό Εγχειρίδιο (το οποίο ήταν
16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη διαβίβαση του Κοινού «περιορισμένης χρήσης») καταργήθηκε τη στιγμή της έγκρισης του κώδικα συνόρων
Εγχειριδίου στα υποψήφια προς ένταξη κράτη στην ΕΕ του Σένγκεν, κανονισμού που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ
(SCH/Com-ex (98) rev. 2)

13.

Εσωτερικές
υποθέσεις

Το κεκτημένο Σένγκεν: Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Η εν λόγω πράξη είναι άνευ αντικειμένου από τη στιγμή που η Ελλάδα προσχώρησε
16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη θέσπιση επιτροπής ad hoc στη ζώνη Σένγκεν
για την Ελλάδα (SCH/Com-ex (98) 43 rev.).

14.

Θαλάσσιες
υποθέσεις
και αλιεία

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1242/2012 του Συμβουλίου, της 18ης Η πράξη δεν περιλαμβάνει ρήτρα λήξης ισχύος αλλά εκ των πραγμάτων δεν ισχύει
Δεκεμβρίου 2012, για καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο του πλέον διότι παραπέμπει σε δράση (-εις) του παρελθόντος.
2013, τιμών προσανατολισμού και ενωσιακών τιμών παραγωγής
για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 104/2000

15.

Θαλάσσιες
υποθέσεις
και αλιεία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 645/2008 του Συμβουλίου της 08/07/2008
για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών
δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές
ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους.

Η πράξη δεν περιλαμβάνει ρήτρα λήξης ισχύος αλλά εκ των πραγμάτων δεν ισχύει
πλέον διότι παραπέμπει σε δράση (-εις) του παρελθόντος. Αντικαταστάθηκε από τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1412/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το
άνοιγμα και τη διαχείριση αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον
αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους από το
2014 έως το 2020
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16.

Θαλάσσιες
υποθέσεις
και αλιεία

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1388/2011 του Συμβουλίου, της 16ης Η πράξη δεν περιλαμβάνει ρήτρα λήξης ισχύος αλλά εκ των πραγμάτων δεν ισχύει
Δεκεμβρίου 2011, για καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο του πλέον διότι παραπέμπει σε δράση (-εις) του παρελθόντος.
2012, τιμών προσανατολισμού και ενωσιακών τιμών παραγωγής
για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 104/2000

17.

Θαλάσσιες
υποθέσεις
και αλιεία

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 110/76 του Συμβουλίου της 19ης Η πράξη δεν περιλαμβάνει ρήτρα λήξης ισχύος αλλά εκ των πραγμάτων δεν ισχύει
Ιανουαρίου 1976 περί καθορισμού γενικών κανόνων στον τομέα πλέον διότι παραπέμπει σε δράση (-εις) του παρελθόντος.
των προϊόντων αλιείας σχετικά με την παροχή επιστροφών κατά
την εξαγωγή και κριτηρίων για τον καθορισμό του ύψους τους.

18.

Θαλάσσιες
υποθέσεις
και αλιεία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1299/2008 του Συμβουλίου της 9ης Η πράξη δεν περιλαμβάνει ρήτρα λήξης ισχύος αλλά εκ των πραγμάτων δεν ισχύει
Δεκεμβρίου 2008 περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο πλέον διότι παραπέμπει σε δράση (-εις) του παρελθόντος.
2009, τιμών προσανατολισμού και κοινοτικών τιμών παραγωγού
για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 104/2000

19.

Θαλάσσιες
υποθέσεις
και αλιεία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2326/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Η πράξη δεν περιλαμβάνει ρήτρα λήξης ισχύος αλλά εκ των πραγμάτων δεν ισχύει
Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό των τιμών προσανατολισμού πλέον διότι παραπέμπει σε δράση (-εις) του παρελθόντος.
και των κοινοτικών τιμών παραγωγής ορισμένων προϊόντων
αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την
αλιευτική περίοδο 2004.
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20.

Στατιστικές

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 48/2004, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για Ο κανονισμός έχει καταστεί άνευ αντικειμένου διότι τα εν λόγω δεδομένα δεν
την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών στατιστικών για τη βιομηχανία συγκεντρώνονται πλέον. Ο κανονισμός για τις στατιστικές χάλυβα θα προταθεί
χάλυβος για τα έτη αναφοράς 2003-2009
επισήμως για κατάργηση στο πλαίσιο της πρότασης κανονισμού για τις στατιστικές
των επιχειρήσεων, που έχει προγραμματιστεί για έγκριση από την Επιτροπή το 4ο
τρίμηνο του 2016.

21.

Μεταφορές

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1101/89 του Συμβουλίου σχετικά με τη Ο εν λόγω κανονισμός του Συμβουλίου έληξε στις 28 Απριλίου 1999 (βλ. αιτιολογική
διαρθρωτική εξυγίανση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
σκέψη 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/1999 του Συμβουλίου).

22.

Μεταφορές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2812/94 της Επιτροπής όσον αφορά την Ο εν λόγω κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1101/89 που έληξε
προσαρμογή των όρων που ισχύουν για τη θέση σε λειτουργία στις 28 Απριλίου 1999.
νέας μεταφορικής ικανότητας στην εσωτερική ναυσιπλοΐα

23.

Μεταφορές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 685/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινουβουλίου Ο κανονισμός δεν είναι πλέον αναγκαίος, καθώς η Βουλγαρία και η Ουγγαρία είναι
και του Συμβουλίου περί κατανομής μεταξύ των κρατών μελών κράτη μέλη της ΕΕ (δεν υπόκεινται πλέον σε ένα σύστημα αδειών όσον αφορά την
των αδειών τις οποίες λαμβάνουν βάσει των συμφωνιών μεταξύ πρόσβαση στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών).
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της
Ουγγαρίας περί θεσπίσεως ορισμένων όρων για τις οδικές
μεταφορές εμπορευμάτων και την προώθηση των συνδυασμένων
μεταφορών
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24.

Μεταφορές

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2158/93 της Επιτροπής για την Ο κανονισμός της Επιτροπής δεν ισχύει πλέον, διότι αναφέρεται σε πράξη
εφαρμογή τροποποιήσεων της διεθνούς σύμβασης για την (κανονισμός 613/1991 του Συμβουλίου), η οποία έχει καταργηθεί από τον κανονισμό
ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, του 1974, καθώς και της (ΕΚ) αριθ. 789/2004 για τη μετανηολόγηση φορτηγών και επιβατηγών πλοίων).
διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία,
του 1973, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 613/91

25.

Μεταφορές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3298/94 της Επιτροπής για τη θέσπιση
λεπτομερών μέτρων που αφορούν το σύστημα κατανομής των
δικαιωμάτων διαμετακόμισης (οικοσημείων) για βαρέα φορτηγά
οχήματα διερχόμενα από την Αυστρία

Το σύστημα των οικοσημείων, το οποίο είχε ως στόχο τη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαμετακομιστικής κυκλοφορίας των βαρέων
φορτηγών οχημάτων, έχει καταστεί άνευ αντικειμένου με την εισαγωγή τέλους για τα
βαρέα φορτηγά οχήματα («Maut») στους αυστριακούς αυτοκινητοδρόμους και τις
οδούς ταχείας κυκλοφορίας την 1η Ιανουαρίου 2004 και δεν εφαρμόζεται πλέον από
την Αυστρία. Η νομική βάση των οικοσημείων, ως εκ τούτου, έχει επίσης καταστεί
άνευ αντικειμένου και μπορεί συνεπώς να καταργηθεί.

26.

Μεταφορές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2888/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου περί κατανομής των αδειών για τα βαρέα
φορτηγά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που κυκλοφορούν
στην Ελβετία

Ο παρών κανονισμός σχετικά με τις άδειες, με τον οποίο διανέμονται οι ποσοστώσεις
που έλαβε η Κοινότητα από την Ελβετία για τα έτη 2001 έως 2004 μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ, δεν ισχύει πλέον. Η πρόσβαση στην αγορά εμπορευματικών
μεταφορών ρυθμίζεται πλέον από τη συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας.

27.

Μεταφορές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 103/2007 της Επιτροπής, για παράταση Η μεταβατική περίοδος επεκτάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, συνεπώς, ο εν λόγω
της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 53 κανονισμός είναι παρωχημένος.
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002

8

Αρ
ιθ
.
28.

Τομέας
πολιτικής

Φορολογία

Τίτλος

Λόγοι κατάργησης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2579/98 της Επιτροπής της 30ής Ο εν λόγω κανονισμός της Επιτροπής αποτελούσε εκτελεστική πράξη του
Νοεμβρίου 1998 για καθορισμό του καταλόγου των κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1541/98 του Συμβουλίου, ο οποίος καταργήθηκε το 2011.
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για τα οποία δεν απαιτείται
καμία απόδειξη της καταγωγής κατά τη θέση τους σε ελεύθερη
κυκλοφορία εντός της Κοινότητας
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