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Bilag I: strategiske initiativer, som forventes vedtaget i 2010*
*Initiativer, som Kommissionen agter at vedtage i 2010 (ni måneder fra april til december).
Titel
Initiativtype
Beskrivelse af målsætninger
Håndtering af krisen
1. Meddelelse om oprettelse af et
system med styrket politisk koordination
baseret på bredere og mere omfattende
overvågning
(andet kvartal)
2. Lovgivningsmæssigt forslag om
forbedring af gennemsigtigheden af og
stabiliteten på derivatmarkederne (CCP)
(andet kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

3. Lovgivningsmæssigt initiativ om short
selling/credit default swaps
(tredje kvartal)
4.
Revision
af
direktivet
om
indskudsgarantiordninger
(andet kvartal)
5.
Revision
af
direktivet
om
markedsmisbrug
(fjerde kvartal)

Lovgivningsmæssigt

6.
Meddelelse
om
kriseafhjælpningsredskaber
(fjerde kvartal)
7. Revision af
(CRD II)
(fjerde kvartal)

8. Meddelelse
saneringsfonde
(andet kvartal)
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effektive

kapitalkravsdirektivet

om

muligheder

for

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelsen vil indeholde forslag om forbedring af euroområdets evne til at fremme stabilitet og
samhørighed i den monetære union med udgangspunkt i de eksisterende forvaltningsrammer i
stabilitets- og vækstpagten og Europa 2020. Den vil indeholde forslag om gennemførelse af artikel
136 i Lissabontraktaten i praksis med henblik på at afvikle finansielle og makroøkonomiske
skævheder gennem mere effektiv overvågning.
Det primære mål er at øge sikkerheden på derivatmarkederne gennem større gennemsigtighed og
mindre modpartsrisiko. Lovgivningsforslaget vil gøre central modpartsclearing (CCP) obligatorisk for
standardiserede derivatkontrakter og opstille fælles sikkerheds-, forskrifts- og driftsstandarder for
CCP'er med henblik på at mindske modpartsrisikoen. Det vil endvidere indeholde krav om, at
markedsdeltagerne registrerer positioner og alle transaktioner, som ikke er clearet via en CCP, i
handelsregistre, og sikre regulering af og tilsyn med handelsregistre med henblik på at øge
gennemsigtigheden.
Initiativet har til formål at forebygge skadelig handelspraksis med derivater og andre finansielle
instrumenter. Initiativet supplerer den brede tilgang til finansielle derivater for credit default swaps.
Formålet med denne revision er at beskytte forbrugeren (indskyderen) bedre ved at harmonisere
garantiniveauerne for bankindskud på 100 000 EUR og sikre større effektivitet af direktivet om
indskudsgarantiordninger.
Formålet er at øge markedsintegriteten ved at fastlægge tilfælde af markedsmisbrug, at beskytte
investorerne og give de kompetente administrative myndigheder mulighed for at undersøge og
sanktionere markedsmisbrug. Initiativet omhandler ligeledes niveauet for og arten af sanktioner for
markedsmisbrug.
Meddelelsen indeholder Kommissionens forslag med henblik på at udstyre myndighederne med de
redskaber, der er nødvendige for effektivt at afhjælpe grænseoverskridende bankkriser, og dermed
mindske omkostningerne for skatteyderne. De nye redskaber skal forbedre retssikkerheden og
mindske risikoen for juridiske indsigelser.
Revisionen vil omfatte leverage ratio, dynamiske hensættelser, likviditet, procyklikalitet/buffere,
kapitaldefinition, systemisk vigtige finansinstitutioner og modpartskreditrisici. Formålet er at ajourføre
lovgivningsrammen som svar på krisen og fremme den finansielle stabilitet i EU, dvs. tvinge bankerne
til at lægge overskydende kapital til side, når markedsforholdene er gode, og opbygge en
kapitalstødpude, når markedsforholdene forværres.
Dokumentet vil fastlægge Det Europæiske Råds muligheder for at oprette saneringsfonde som et
kriseforvaltningsredskab i lyset af IMF's rapport, som forventes offentliggjort i april.
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Fremme af flagskibsinitiativerne i Europa 2020
9. Meddelelse om en digital dagsorden
for Europa
(andet kvartal)

Lovgivningsmæssigt/Ikkel
ovgivningsmæssigt

10. Meddelelse om en industripolitik for
en globaliseret verden
(tredje kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

11. Meddelelse om en EU-plan for
forskning og innovation
(tredje kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

12. Initiativet "Unge på vej"
(tredje kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

13. Meddelelse om unges beskæftigelse
(fjerde kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

14. Dagsorden for nye kvalifikationer og
job
(tredje kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

15.

Ikkelovgivningsmæssigt
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Meddelelse

om

en

europæisk

Den digitale dagsorden for Europa har til formål at udnytte informations- og
kommunikationsteknologiernes potentiale som en vigtig teknologi til fremme af en videnbaseret og
konkurrencedygtig økonomi med lav CO2-emission. Den vil omfatte en integreret tilgang til
udfordringerne i en digital økonomi og et digitalt samfund og se problemerne fra både udbuds- og
efterspørgselssiden. Den vil fastlægge konkrete foranstaltninger, som skal iværksættes på EU- eller
medlemsstatsniveau med henblik på at udbrede højhastighedsinternet, opnå et online marked for
varer, tjenesteydelser og indhold uden grænser, opgradere kompetencer og levere fremtidens
tjenesteydelser.
Meddelelsen vil omsætte de generelle mål om at forbedre den industrielle konkurrenceevne til
konkrete initiativer på EU-plan, samtidig med at man følger en kurs mod lav CO2-emission. Den vil
opstille rammer, inden for hvilke interessenterne skal styre sektorernes omstrukturering mod
fremtidsrettede aktiviteter ved at kombinere instrumenter såsom intelligent regulering, offentlige
indkøb, konkurrenceregler og standarder samt samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at
foregribe og styre ændringer og omstruktureringens sociale konsekvenser.
EU-planen for forskning og innovation vil indeholde forslag om en indikator til at følge innovation, som
varslet i meddelelsen om Europa i 2020. Den vil endvidere opstille politiske rammer for iværksættelse
af europæiske forsknings- og innovationspartnerskaber, udvikling af underbyggende teknologier,
optimering af rammebetingelserne for forskning og innovation, styrkelse, forenkling og videre udvikling
af anvendelsesområdet for EU's instrumenter til støtte for forskning og innovation. Revisionen af
handlingsplanen for miljøteknologi (2004-2009) vil også blive taget op.
Meddelelsen vil opstille en strategi for integration af EU og national mobilitet, universitets- og
forskerprogrammer, modernisering af de højere uddannelser, fremme af iværksætterånd gennem
mobilitet for unge fagfolk og fremme af anerkendelsen af uformel læring. Den vil varsle yderligere
initiativer, som omfatter såvel politik- som programrelaterede elementer, der vil blive fremført i de
kommende år. Disse rammer vil omfatte et udvekslingsprogram for europæiske iværksættere "ERASMUS for unge iværksættere".
I meddelelsen vil der blive set på måder, hvorpå man kan styrke de politiske foranstaltninger med
henblik på at afhjælpe krisens indvirkning på unge. Det vil blive undersøgt, hvordan man kan lette
overgangen fra uddannelse og faglig uddannelse til arbejdsmarkedet. Dokumentet handler også om,
hvordan man kan sikre en bedre forbindelse mellem politiske prioriteter og EU-midler, især Den
Europæiske Socialfond. Meddelelsen vil varsle en række nye initiativer, herunder fremme af unges
geografiske mobilitet (EURES), mobilisering af erhvervslivet til at ansætte unge, og varsler øget
direkte støtte til nyskabende projekter via PROGRESS og programmerne om livslang læring og aktive
unge.
Formålet er at fastlægge måder, hvorpå man bedre kan styre økonomiske overgange og højne
erhvervsfrekvensen, lette arbejdskraftens mobilitet inden for EU og bedre matche kvalifikationer og
udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft med den nødvendige finansielle støtte fra
strukturfondene, styrke arbejdsmarkedets parter, styrke samarbejdet med hensyn til uddannelse og
faglig uddannelse med henblik på at højne kvalifikationerne og sikre, at kompetencerne erhverves og
anerkendes inden for almen, faglig, højere og voksenuddannelse – en europæisk ramme for
kvalifikationer, kompetencer og erhverv (ESCO).
Formålet er at stille forslag om en platform mod fattigdom og varsle ændringer af den åbne
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platform mod fattigdom
(fjerde kvartal)
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koordinationsmetode på det sociale område for at opnå dette. Meddelelsen vil se på fremskridtene på
det sociale område og opstille en dagsorden for at skabe større politisk engagement og synlighed og
en styrket positiv interaktion med andre politikker. Der vil blive lagt særlig vægt på aktiv integration og
fattigdom blandt børn.
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Afhjælpning af Europas flaskehalse
16. Nyorientering af enhedsmarkedet
(andet kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

17.
Forordning
vedrørende
oversættelseskravene i forbindelse med
det kommende EU-patent
(andet kvartal)

Lovgivningsmæssigt

18. Hvidbog om transport
(fjerde kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

19. Energiinfrastrukturpakke:

Ikkelovgivningsmæssigt/
lovgivningsmæssigt

meddelelse
om
udvikling
af
energiinfrastruktur inden 2020/30
arbejdsdokument fra Kommissionens
tjenestegrene om energiinfrastruktur
meddelelse om udarbejdelse af en plan
for offshorenet i de nordlige europæiske
havområder
statusrapport om intelligente net (fjerde
kvartal)

Denne meddelelse følger efter Monti-rapporten. Som opfølgning på strategien for Europa 2020 vil den
indeholde en diagnose af de manglende forbindelsesled og sætte kursen for en nyorientering af
enhedsmarkedet med henblik på at udnytte dets fulde potentiale.
Der er behov for en forordning med henblik på at løse problemerne med oversættelsesordningen i
forbindelse med EU-patentet, der er blevet udelukket fra forordningen om et EU-patent (i lyset af at
Lissabontraktaten indeholder et særligt retsgrundlag for en separat forordning om sprog- og
oversættelsesordninger). Dette er et kritisk problem, der skal løses, inden EU-patentet kan blive en
realitet.
I hvidbogen skitseres en handlingsplan for transport frem til 2020. Den definerer de generelle rammer
for aktioner i de kommende ti år inden for områderne transportinfrastruktur, lovgivning om det indre
marked, reduktion af kulstofindholdet i transportsektorens brændstof, teknologi til trafikstyring og rene
køretøjer og anvendelse af standardisering, markedsbaserede instrumenter og incitamenter. Den
indeholder endvidere de aktioner, der er nødvendige for at skabe et fælles transportområde og
opfylde målene i EU 2020-strategien (herunder især målet om at investere 3 % af BNP i F&U og
20/20/20-målene for drivhusgasemissioner, vedvarende energi og energieffektivitet).
I meddelelsen fokuseres der på investeringsbehov baseret på udbud/efterspørgselsscenarier, det
europæiske net af transmissionssystemoperatørers (ENTSO's) tiårs netplaner og prioriteter for
infrastrukturudvikling og -finansiering. Derudover vil der blive set på foranstaltninger, som har til formål
at diversificere gasforsyningskilder og -veje samt på fremtidige infrastrukturbehov, f.eks. til olie og
CO2.
I arbejdsdokumentet vurderes de seks prioriterede infrastrukturforanstaltninger, der blev varslet i den
anden strategiske energiredegørelse, herunder sammenkoblingen af gas- og elnettene i
Middelhavsområdet. Meddelelsen om offshorenet vil indeholde en vision for 2020 og 2030 og
identificere centrale forskriftsmæssige spørgsmål, der skal besvares med henblik på at sikre udvikling
af mere integrerede netløsninger på længere sigt. Rapporten om intelligente net vil omhandle
fremskridtene på dette område og evt. udmønte sig i et lovgivningsmæssigt forslag i 2011.

En dagsorden for EU's borgere, der stiller mennesket i centrum af EU's indsats, og opbygning af borgernes EU
20. Handlingsplan om gennemførelse af
Stockholmprogrammet
(andet kvartal)

21. Revision af forordning (EF)
44/2001 om retternes kompetence
om anerkendelse og fuldbyrdelse
retsafgørelser
på
det
civil-

DA

nr.
og
af
og

Ikkelovgivningsmæssigt

Handlingsplanen vil uddybe Stockholmprogrammet og skitsere nøjagtige foranstaltninger, der skal
iværksættes for at opfylde programmets mål. Den kunne bestå af:
- en kort indledende meddelelse, som har til formål at give den nye Kommission mulighed for at give
sin mening til kende om programmet og fremhæve sine prioriteter for det kommende mandat samt
omsætte Stockholmprogrammet til et mere målrettet politisk budskab;
- et sæt tabeller over de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde Stockholmprogrammets
målsætninger, som for hver af disse angiver tidsrammen for gennemførelse og de ansvarlige parter i
perioden 2010-2014.

Lovgivningsmæssigt

Ændringen af forordningen har følgende formål: at bevæge sig mod ophævelse af eksekvatur i civilog handelssager, at udvide forordningens anvendelsesområde til sager, som vedrører forbindelser
med tredjelande, at tilpasse dens bestemmelser til nye internationale instrumenter på det berørte
område og at forbedre gennemførelsen af bestemmelser, i forbindelse med hvis gennemførelse der er
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handelsretlige område (Bruxelles I)
(fjerde kvartal)
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blevet detekteret problemer.
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22. Revision af arbejdstidsdirektivet
(fjerde kvartal)

Lovgivningsmæssigt

23. Meddelelse om europæisk aftaleret –
metode til vedtagelse af den fælles
referenceramme
(tredje kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

24. Rapport om unionsborgerskab,
herunder analyser af og forslag til
fjernelse af hindringer for den frie
bevægelighed
(fjerde kvartal)
25. Nye omfattende juridiske rammer for
databeskyttelse
(fjerde kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Formålet er at stille nye forslag om tilpasning af lovgivningen til de behov, som det 21. århundredes
arbejdstagere, erhverv, offentlige tjenester og forbrugere har. Disse forslag vil blive baseret på en
høring i to trin af arbejdsmarkedets parter (ifølge traktaten) og en juridisk, social og økonomisk
konsekvensanalyse, som offentliggøres på forhånd.
Meddelelsen har til formål at indlede en proces, som skal udmønte sig i en europæisk aftaleret som
en frivillig 28. ordning eller endda en europæisk civilret. Med udgangspunkt i arbejdet med den fælles
referenceramme i aftalesager vil initiativet fastslå metoden for vedtagelse og anvendelse af den fælles
referenceramme. En ny ordning vil lette de grænseoverskridende transaktioner og garantere
standardbetingelser og -vilkår, hvilket vil være til fordel for små virksomheder, som vover sig ind på
nye markeder.
I artikel 25 i TEUF opfordres Kommissionen til at aflægge rapport hvert tredje år om gennemførelsen
af unionsborgernes rettigheder. På grundlag heraf kan der stilles forslag om at "styrke eller udbygge"
disse rettigheder. Rapporten om unionsborgerskab vil ligeledes beskæftige sig med hindringer for
borgere, der forsøger at føre varer og tjenesteydelser over grænserne, og indeholder forslag til,
hvordan disse bedst kan fjernes.
EU's databeskyttelsesdirektiv (1995) skal tilpasses den nye teknologiske udvikling og derudover sikre
databeskyttelsen for alle EU-tiltag, som det fastsættes i Lissabontraktaten (artikel 16) og chartret om
grundlæggende rettigheder.

Åbenhed og sikkerhed i EU
26.
Meddelelse
sikkerhedsstrategi
(fjerde kvartal)

om

en

intern

Ikkelovgivningsmæssigt

Den interne sikkerhedsstrategi er en vigtig del af Stockholmprogrammet. Stockholmprogrammet
identificerer fælles trusler og fælles redskaber og politikker, som EU skal udnytte i videst muligt
omfang for at afværge disse trusler. Det spanske formandskab udarbejdede et første dokument, som
var rettet mod borgerne. Meddelelsen vil konsolidere dette arbejde gennem effektive politikker for
politisamarbejde, adgang til grænserne og strafferet med henblik på bekæmpelse af fælles trusler. Der
vil blive lagt vægt på de områder, hvor EU kan tilføre merværdi gennem specifikke aktioner.

Samfundsmæssige udfordringer på længere sigt
27. Grønbog om pensioner
(andet kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

28. Meddelelse om en ny EU-politik og strategi for biodiversitet efter 2010
(fjerde kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

29. Meddelelse om forbedring af EU's
katastrofeberedskabskapacitet

Ikkelovgivningsmæssigt

DA

Formålet er at identificere udfordringer, drøfte medlemsstaternes og EU's ansvar på dette område og
indsamle input fra en lang række interessenter. Grønbogen vil have et bredt anvendelsesområde og
vil se på en række politiske værktøjer. Disse omfatter anvendelsen af den åbne koordinationsmetode
på pensionsområdet, artikel 8 i insolvensdirektivet, direktivet om beskyttelse af supplerende
pensionsrettigheder, IORP-direktivet og interaktionen med forordningen om social sikring. Derudover
overvejes konsekvenserne i et bredere perspektiv i grønbogen, herunder spørgsmål om forsikring,
investering (private opsparinger) og bolig (equity release).
Meddelelsen vil opstille de forpligtelser, som EU må overveje at påtage sig i forbindelse med den
internationale indsats og i lyset af presset på økosystemerne. I strategien opstilles en række
undermål, på baggrund af hvilke der vil blive iværksat foranstaltninger. Analysen vil omfatte alle
former for pres (overudnyttelse, klimaændringer, ændringer/fragmentering af arealanvendelsen,
invasive arter) og økosystemer (skov, vand, hav osv.). Der vil imidlertid blive lagt vægt på de primære
biodiversitetskomponenter eller det pres, der udøves på EU-plan af specifikke sektorer (herunder
landbrug og fiskeri), for at bevare fokus og sikre en mere effektiv gennemførelse.
Denne meddelelse, som oplister mulighederne for at forbedre EU's katastroferespons og
beredskabskapacitet i og uden for Europa, omfatter tre hovedblokke: beskyttelse af civilbefolkningen,
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(fjerde kvartal)
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humanitær bistand og øget samarbejde mellem det civile og militæret.
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Uddybelse af EU's samhandelsdagsorden
30. Meddelelse om en
samhandelsstrategi for Europa 2020
(tredje kvartal)
31. Meddelelse om EU's bidrag med
henblik
på
opnåelse
af
millenniumudviklingsmålene:
en
tolvpunktshandlingsplan til fremme af
millenniumudviklingsmålene

Ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelsen vil indeholde de brede strategiske handelspolitiske prioriteter, der skal følges i det
kommende par år. Initiativet vil endvidere vedrøre andre relevante økonomiske og horisontale
strategier, der vedtages på EU-plan, navnlig Europa 2020-strategien.
Til forberedelse af FN's topmøde på højt plan om revision af millenniumudviklingsmålene (september
2010). Vurderer fremskridtene med hensyn til opfyldelse af de otte millenniumudviklingsmål inden
2015 og fastlægger en fælles EU-strategi for at sikre, at EU's bidrag til de resterende udfordringer er
retfærdigt.

Modernisering af EU's arbejdsredskaber og -metoder
32. Gennemgang af budgettet
(tredje kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

33. Meddelelse om den fælles
landbrugspolitiks fremtid
(fjerde kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

34. Femte rapport om økonomisk, social
og territorial samhørighed
(fjerde kvartal)

Ikkelovgivningsmæssigt

DA

I lyset af de prioriteter, der fastlægges i Europa 2020-strategien, vil det i denne omfattende
gennemgang af EU's budget for perioden 2007-2013 blive vurderet, hvordan EU's finansielle
ressourcer kan afspejle og tjene Unionens centrale politiske målsætninger mest effektivt, hvorved den
baner vejen for de drøftelser, som den næste flerårige finansielle ramme vil blive baseret på.
Meddelelsen vil udforske forskellige spor vedrørende den fælles landbrugspolitiks fremtid, som er
afgørende for den offentlige debat og for at sikre, at der finder en høring sted, inden de
lovgivningsmæssige forslag udarbejdes. Den følger op på budgetgennemgangen og vil ikke berøre de
forslag, som Kommissionen stiller i 2011 vedrørende den flerårige finansielle ramme.
Fremskridt med hensyn til økonomisk, social og territorial samhørighed og integration af EU's
prioriteter. Fondenes, EIB's og andre finansielle instrumenters rolle og indvirkningen af andre EU- og
nationale politikker på de gjorte fremskridt, herunder løsningsmodeller for den fremtidige
samhørighedspolitik, inden der udarbejdes lovgivningsmæssige forslag. Rapporten følger op på
budgetgennemgangen og vil ikke berøre de forslag, som Kommissionen stiller i 2011 vedrørende den
flerårige finansielle ramme.
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Bilag II: vejledende liste over mulige strategiske og prioriterede initiativer, som er under overvejelse*
*Initiativerne er inddelt efter politikområde. Under hvert politikområde er initiativerne med fed skrift potentielle strategiske initiativer. De nævnte initiativer
vedrører 2010 og derefter.1
Titel
Beskrivelse af målsætninger
Initiativtype
Landbrug og udvikling af landdistrikter
Lovgivningsmæssige forslag som
opfølgning
på
Kommissionens
meddelelse
om
den
fælles
landbrugspolitik efter 2013
Pakke om en kvalitetspolitik for
landbrugsprodukter

Tilpasning af Rådets forordninger (EF)
1290/2005 (om finansiering af den fælles
landbrugspolitik), 1234/2007 (om en
fælles
markedsordning),
247/2006
(POSEI) mv.
Rapport
om
mælkekvoter
efter
sundhedstjek (artikel 184, stk. 6, i
forordning 1234/2007)
Lovgivningsmæssigt
forslag
efter
Kommissionens meddelelse om en
stærkere målretning af støtten af
landbrugere
i
områder
med
naturbetingede
ulemper
(ugunstigt
stillede områder)
Opfølgning på gruppen af højtstående
eksperter på mælkeområdet

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssig opfølgning på Kommissionens meddelelse om den fælles
landbrugspolitik efter 2013.

Lovgivningsmæssigt og
ikkelovgivningsmæssigt

- Omarbejdning af lovgivningen om geografiske betegnelser.
- Undersøgelse af muligheden for at fastlægge specifikke fakultative forbeholdte
udtryk såsom "bjergprodukt".
- Overvejelse af fastsættelse af et sæt generelle basishandelsnormer og passende
mærkning, der angiver produktionsstedet, inden for rammerne af handelsnormerne
for landbrugsprodukter.
- Retningslinjer for kvalitetscertificeringsordninger for landbrugsprodukter.
Formålet er at tilpasse Kommissionens delegerede beføjelser og
gennemførelsesbeføjelser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
(TEUF).

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

I henhold til konklusionerne om sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik fra
november 2009 skal Kommissionen forelægge to rapporter om mejerisektoren, en
inden 2011 og en inden 2013, med særlig vægt på gennemførelsen af tilgangen
baseret på "soft landing". Denne vil være den første af de to rapporter.
Der ydes støtte til ugunstigt stillede områder (USO) med det formål at bidrage til at
bevare landskabet gennem fortsat anvendelse af landbrugsland samt til at bevare
og fremme bæredygtige landbrugssystemer. Det er en vigtig del af politikken for
udvikling af landdistrikter.

Lovgivningsmæssigt og
ikkelovgivningsmæssigt

Gruppen af højtstående eksperter vil afslutte sin rapport i juni 2010. Der kan følge
lovgivningsmæssige forslag og ikkelovgivningsmæssige initiativer.

Lovgivningsmæssigt

Opstilling af budgetprioriteter og forslag om en ny flerårig finansiel ramme for den
kommende periode.
Formålet med revisionen af finansforordningen er at skabe betingelser for bedre

Budget
Forslag til en ny flerårig finansiel
ramme
Treårsrevision af finansforordningen og

1
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(**) Soft law-initiativer.
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gennemførelsesreglerne

Rapport om den
aftales funktion

interinstitutionelle

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse
om
integrering
af
klimatilpasning og klimaberedskab i
EU's politikker og klimasikring af
finansielle instrumenter

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse om analysen af praktiske
politikker, der er nødvendige for at opnå
en 30 % emissionsreduktion i EU, og
vurdering af situationen i energiintensive
industrier
Muligt initiativ fra Kommissionen om en
reduktion på over 20 % (20 til 30 %)
Meddelelse om en køreplan for en
lavkulstofsøkonomi inden 2050, også
med henblik på at fastlægge de
nødvendige scenarier for 2030
Forslag om revision af eksisterende
lovgivning for at indlemme beredskab og
tilpasning
Rapport og evt. forslag om revision af
forordningen
om
fluorholdige
drivhusgasser
Revision
af EU's
afgørelse om
overvågning af drivhusgasemissioner

Ikkelovgivningsmæssigt

gearing af budgetbevillinger (trustfonde, IFI'er, OPP'er), fremme den
præstationsorienterede tilgang til tilskud og forbedre ansvarsfordelingen for
budgettets gennemførelse.
Denne rapport vil indeholde en grundig gennemgang af den nuværende
interinstitutionelle aftales (IIA's) funktion – på linje med erklæring 1 til IIA – om
nødvendigt ledsaget af relevante forslag.

Klimatiltag

Lovgivningsmæssigt
Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Meddelelsen vil indeholde en strategi for og konkrete tiltag med henblik på at
integrere klimatilpasning og -beredskab i andre EU-politikker og finansielle
instrumenter. Dette omfatter især klimasikring af politikker såsom
landbrugspolitikken og politikken for udvikling af landdistrikter, industripolitikken,
politikken for tjenesteydelser samt politikken for energi, transport, forskning og
innovation, sundhed, vand, hav og fiskeri, økosystemer og biodiversitet.
Analyse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå en
emissionsreduktion på over 20 % inden 2020, i lyset af CO2-reduktionsmålene for
2050. Indeholder ligeledes en vurdering af situationen i energiintensive industrier
med risiko for CO2-udflytning (carbon leakage).
I afventning af resultatet af 2010-analysen, kan der evt. komme et initiativ om at nå
et emissionsreduktionsmål på over 20 %.
Meddelelsen vil indeholde en analyse af milepælene på vejen mod 2050, herunder
de nødvendige scenarier for ambitionsniveauet for 2030, som tager højde for
bidraget fra de centrale sektorer med høj CO2-emission.
Som opfølgning på meddelelsen om tilpasning fremsættes en række specifikke
forslag om at integrere klimaændringsberedskab og -tilpasning i de forskellige
politikker og programmer.
Rapport om vurdering af gennemførelsen af forordningen om fluorholdige gasser.
Gennemgang som krævet i forordningen, om nødvendigt ledsaget af et
lovgivningsmæssigt forslag.
Strømlining og forbedring af de eksisterende krav om overvågning og indberetning
af drivhusgasemissioner.

Konkurrence
Gennemgang
af
den
konkurrencepolitiske
ramme
for
motorkøretøjsbranchen (forordning om
gruppefritagelse for motorkøretøjer)

Lovgivningsmæssigt og
ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse om statsstøtte til kortsigtet
eksportkreditforsikring

Ikkelovgivningsmæssigt

DA

I oktober 2009 vedtog Kommissionen et udkast til retningslinjer og et udkast til
gruppefritagelse for motorkøretøjsbranchen (forordning om gruppefritagelse for
motorkøretøjer). De forventes at ville erstatte den eksisterende forordning om
gruppefritagelse pr. 1. juni 2010 med hensyn til eftermarkedet og pr. 1. juni 2013
med hensyn til primærmarkedet. Den offentlige høring om udkastene blev afsluttet
i februar 2010.
Meddelelsen om kortsigtet eksportkreditforsikring har til formål at fjerne
konkurrenceforvridninger som følge af statsstøtte inden for sektoren for kortsigtet
eksportkreditforsikring. Den vedrører statsstøtte inden for sektoren for kortsigtet
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Gennemgang af antitrustpolitik til fremme
af horisontale aftaler: gennemgang af to
forordninger
(F&U-aftaler
og
specialiseringsaftaler) og retningslinjer
for anvendelse af artikel 101 i TEUF på
horisontale samarbejdsaftaler
Ændring af miljøretningslinjerne med
hensyn til EU's emissionshandelsordning
efter 2013

Lovgivningsmæssigt og
ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Forslag til forordning om statsstøtte til
kulindustrien

Lovgivningsmæssigt

Gennemgang af rammen for statsstøtte
til skibsbyggeri

Ikkelovgivningsmæssigt

eksportkreditforsikring. Den nuværende meddelelse udløber ved udgangen af
2010, medmindre den forlænges eller revideres.
Gennemgang af de nuværende forordninger om gruppefritagelse for
specialiserings- og F&U-aftaler, som udløber i december 2010, parallelt med en
gennemgang af retningslinjerne for horisontale samarbejdsaftaler. Målet er at sikre
effektiv beskyttelse af konkurrencen inden for området horisontale
samarbejdsaftaler og give virksomhederne retssikkerhed.
Der skal vedtages en ændring af miljøretningslinjerne med henblik på at opstille
regler for behandlingen af støtte i forbindelse med emissionshandelsordningen
(som berører det politisk følsomme spørgsmål om CO2-udflytning (carbon
leakage)).
Forslag til Rådets forordning om tilladelse til støtte til nedlukning og til overtagne
omkostninger i kulsektoren. Den eksisterende forordning udløber ved udgangen af
2010.
Skibsbygningsindustrien er genstand for specifikke statsstøtteregler, navnlig
strammere regionale støtteregler og støtteregler om markedstilpasset innovation. I
2007-2008 blev det besluttet at forlænge rammen for statsstøtte til skibsbyggeri
med yderligere to år. Der var blevet søgt efter alternative muligheder, og industrien
havde fået mulighed for at give sin mening til kende.
Gennemgangen vil omfatte spørgsmålene om, hvorvidt der stadig er behov for
sektorspecifikke regler, og om det i bekræftende fald er nødvendigt at ændre de
eksisterende regler og i hvilket omfang.

Udvikling
EUF's fremtid
Forårspakke
om
millenniumudviklingsmålene
(arbejdsdokumenter om støtteeffektivitet,
millenniumudviklingsmål, handelsstøtte,
udviklingsfinansiering) plus det første
PCD-arbejdsprogram for udviklingsvenlig
politikkohærens med henblik på 2010topmødet
om
revision
af
millenniumudviklingsmålene (forår)
Meddelelse om den fælles Afrika/EUstrategi

Lovgivningsmæssigt
Ikkelovgivningsmæssigt

Den nuværende EUF slutter i 2013. Evt. indlemmelse af EUF i EU's budget.
Pakken vil bestå af meddelelsen (punkt 31) ledsaget af støttedokumenter
(fremskridt med hensyn til opfyldelse af millenniumudviklingsmålene,
udviklingsfinansiering, støtteeffektivitet, handelsstøtte og det første PCDarbejdsprogram) samt separate meddelelser om en EU-rammepolitik for bistand til
løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer, EU's rolle inden for
global sundhed og beskatning og udvikling: samarbejde med udviklingslandene om
fremme af god forvaltningspraksis på beskatningsområdet.

Ikkelovgivningsmæssigt

Til forberedelse af det tredje topmøde mellem EU og Afrika (Tripoli, november
2010) vil meddelelsen evaluere gennemførelsen af den fælles Afrika/EU-strategi,
vurdere resultater af og mangler ved strategiens første handlingsplan (2008-2010),
stille de nødvendige forslag til den næste handlingsplan (2011-2013), tage fat på
partnerskabets politiske og strategiske dimension og udarbejde henstillinger for at
forbedre dets effektivitet.

Grønbog om budgetstøtte

Ikkelovgivningsmæssigt

Budgetstøttens vægt i vores eksterne samarbejde – knap halvdelen af EUFprogrammeringen – kræver en åben debat om dette kontroversielle emne for at

DA
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skabe klar europæisk konsensus om dette instrument.
Meddelelse
udvikling

om

klimaændringer

og

Forslag om erstatning af de oversøiske
landes og territoriers associering (som er
ved at udløbe)
Gennemgang
af
den
europæiske
udviklingskonsensus
Meddelelse om fremme af vækst og
konkurrenceevne i samarbejde med
erhvervslivet: en strategi for erhvervslivet
i udviklingslandene

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Dette initiativ vil gøre status over resultaterne af topmødet i København med
udgangspunkt i det, der kunne opnås enighed om i København. Gennemførelsen
af hurtig startfinansiering, som EU forpligtede sig til i december 2009, bør være et
vigtigt element i denne strategi, i betragtning af at dem, der arbejdede tættest
sammen med EU i København, var udviklingslandene, især de fattigste og mest
sårbare.
Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og
territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab udløber den 31.
december 2013 og skal erstattes.
Dette initiativ vil tage udgangspunkt i resultaterne af revisionen af
millenniumudviklingsmålene på 2010-topmødet, hvis det virker hensigtsmæssigt at
gennemgå den europæiske udviklingskonsensus fra 2005.
Dette initiativ vil blive rettet mod vækst og jobskabelse i udviklingslandene i
samarbejde med den private sektor. Det er den eksterne projektion af Europa
2020-tilgangen om inklusiv vækst.

Digital dagsorden
Meddelelse om bredbåndsstrategi

Ikkelovgivningsmæssigt

(**) Henstilling om adgang til næste
generation

Ikkelovgivningsmæssigt

Frekvenspolitikprogram

Lovgivningsmæssigt

Beslutning om 800 MHz-frekvensbånd

Lovgivningsmæssigt

Fremtiden
for
brugerrettigheder

forsyningspligt

og

Ikkelovgivningsmæssigt

Direktiv om e-signatur
Handlingsplan for e-sundhed

Lovgivningsmæssigt
Ikkelovgivningsmæssigt

(**) It-sikkerhedsstandarder i forbindelse

Ikkelovgivningsmæssigt

DA

Inden for den digitale dagsordens overordnede rammer vil EU's bredbåndsstrategi
udgøre den politiske ramme for handling, der har til formål at støtte 100 %
bredbåndsdækning af EU og at øge investeringerne i adgang til næste generation.
Inden for rammerne af den europæiske digitale dagsorden er formålet med
henstillingen at vejlede de nationale tilsynsmyndigheder i den fremtidige
udformning af afhjælpningsforanstaltninger vedrørende adgangen til næste
generation (NGA) med henblik på at sikre konsekvent tilsyn på enhedsmarkedet.
Formålet med det flerårige frekvenspolitikprogram er at fastlægge strategiske
retningslinjer for EU's frekvenspolitik, herunder behovet for frekvensressourcer til
at hjælpe EU med at nå centrale mål såsom udvikling af
højhastighedskommunikation for alle.
Beslutning om teknisk harmonisering, der fastsætter de minimumsbetingelser, som
brugerne af 800 MHz-frekvensbåndet skal overholde, når båndet bruges til andet
end landbaseret tv- og radiospredning.
Denne meddelelse er en del af opfølgningen på Kommissionens erklæring til
Europa-Parlamentet om forsyningspligt fra 2009, som vil opsummere resultaterne
af den offentlige høring om fremtidige forsyningspligtprincipper (første halvdel af
2010) og vurdere behovet for at ajourføre forsyningspligtdirektivet 2002/22/EF.
Ramme for elektronisk identitet (eID) og autentifikation.
Køreplan for 2011-2015 om opstilling af mål og operationelle trin i retning af
omfattende udbredelse af interoperable elektroniske sundhedsregistre,
telemedicintjenester.
Rådets henstilling med henblik på fremme af vedtagelsen af it-
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med offentlige indkøb
Forordning om et moderniseret Agentur
for Net- og Informationssikkerhed
(ENISA)
Statusrapport
om
udviklingen
af
roamingtjenester i EU

Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt

Beskyttelse
af
kritisk
informationsinfrastruktur
Gennemgang
af
direktivet
om
videreanvendelse af den offentlige
sektors informationer

Ikkelovgivningsmæssigt

(**) Europæiske garantimærker

Ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

sikkerhedsstandarder i forbindelse med offentlige indkøb (dvs. ISO/IEC 15408:
evalueringskriterier for informationsteknologisk sikkerhed).
Den eksisterende forordning om oprettelse af Det Europæiske Agentur for Net- og
Informationssikkerhed (ENISA) udløber i marts 2012.
I henhold til den ændrede forordning om roaming skal Kommissionen forelægge en
rapport senest den 30. juni 2011 med en gennemgang af forordningens funktion og
en vurdering af, om dens mål er blevet nået.
Meddelelsen vil indeholde politiske retningslinjer for internationalt samarbejde om
internettets robusthed og stabilitet.
Gennemgangen vil se på instrumentets anvendelsesområde, begrænsning af
gebyrerne for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer og
klarlægge princippet om, at alt materiale, der er alment tilgængeligt, også kan
videreanvendes til ikkekommercielle og kommercielle formål.
Henstillingen vil oprette et EU-varemærke, som kun kan anvendes af
grænseoverskridende webtjenester, som opfylder de krav, der beskrives i
forordningen.

Økonomiske og monetære anliggender
Meddelelse om ekstern økonomisk
repræsentation i IMF og Verdensbanken

DA

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelsen vil vedrøre de eksisterende koordinationsprocedurer og vil indeholde
forslag om en tilgang i tre etaper med henblik på at øge effektiviteten af
euroområdet/EU's repræsentation i IMF og Verdensbanken.
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Forslag fra Kommissionen til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om en
EU-garanti
til
Den
Europæiske
Investeringsbank mod tab som følge af
lån og garantier til projekter uden for EU

Lovgivningsmæssigt

Rammeforordning
bistand (MFA)

Lovgivningsmæssigt

om

makrofinansiel

Forslag til forordning om det europæiske
national- og regionalregnskabssystem i
Den Europæiske Union

Lovgivningsmæssigt

Konvergensrapport 2010

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse om de offentlige finanser i
ØMU'en 2010

Ikkelovgivningsmæssigt

EU tilbyder Den Europæiske Investeringsbank (EIB) en budgetgaranti, som
dækker risici af suveræn og politisk art i forbindelse med dens låne- og
lånegarantioperationer uden for EU til støtte for EU's målsætninger for de eksterne
politikker (EIB's eksterne mandat). Kommissionen skal fremlægge et forslag for
anden halvdel af perioden 2007-2013. Kommissionen skal udarbejde endnu et
forslag til den kommende finansielle ramme (2014-2020).
Strømlining af beslutningstagningsprocessen for dette EU-instrument for ekstern
bistand for at gøre den mere betimelig og effektiv. Krisesituationers presserende
karakter er et kraftigt argument for at undgå lange procedurer og forsinkelser. I
stedet for at træffe beslutninger i hvert enkelt tilfælde foreslås det at indføre en
rammeforordning om ydelse af MFA til tredjelande, som EU har et vigtigt politisk,
økonomisk og handelsmæssigt forhold til, med henblik på at gøre dette instrument
mere responsivt.
De overordnede mål er at revidere ESA 95 (forordning nr. 2223/96) med henblik på
at bringe nationalregnskaberne i EU i overensstemmelse med det nye økonomiske
miljø, fremskridt med hensyn til metodologisk forskning og brugernes behov. Den
nye ESA bør fortsat være den passende metodologiske reference for forelæggelse
af de nationalregnskabsoplysninger af høj kvalitet, der er nødvendige for at
understøtte gennemførelsen af væsentlige EU-politikker. Revisionen vil endvidere
give anledning til yderligere at forbedre standarderne i ESA 95 og gøre dem mere
målrettede mod de forskellige brugere i EU. Der vil i videst muligt omfang blive
udviklet et mere integreret system.
Kommissionen og ECB udarbejder hver især en konvergensrapport i henhold til
proceduren i artikel 140, stk. 1, i TEUF. Positiv konvergensvurdering af en eller
flere medlemsstater kan udmønte sig i en udvidelse af euroområdet.
Meddelelsen om de offentlige finanser i ØMU'en 2010 uddrager hovedtrækkene af
den årlige rapport om de offentlige finansers politiske implikationer/udfordringer.
Rapporten indeholder en gennemgang af den finansielle udvikling i EUmedlemsstaterne og en drøftelse af aktuelle emner inden for områderne
finanspolitisk beslutningstagning og finansiel overvågning i EU.

Uddannelse, kultur og ungdom
(**) Kommissionens forslag til Rådets
henstilling om elever, der går tidligt
ud af skolen
Forslag om et integreret Unge på vejprogram 2014-2020 (fase II)

Lovgivningsmæssigt

Kommissionens forslag til EuropaParlamentets og Rådets beslutning om
EIT's strategiske innovationsdagsorden
og om ændring af EIT-forordningen
Meddelelse om gennemførelse af de

Lovgivningsmæssigt

DA

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Elever, der går tidligt ud af skolen, er et af de centrale mål for Europa 2020strategien. Henstillingen vil give medlemsstaterne en politisk værktøjskasse, som
kan anvendes til at løse problemet og fremskynde forbedringsraten i EU.
I forbindelse med initiativet "Unge på vej" vil programmet samle de eksisterende
programmer om "Livslang læring" og "Aktive unge" samt eksterne aktioner med
henblik på at tilvejebringe og integrere programstøtte til målene under "Unge på
vej".
I henhold til kravet i EIT-forordningen vil den strategiske innovationsdagsorden
indeholde forslag om den videre forvaltning, drift af og ressourcer til den
forestående syvårige periode.
Denne meddelelse vil indeholde forslag om gennemførelse af de nye kompetencer
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idrætsrelaterede
bestemmelser
i
Lissabontraktaten
Grønbog om frigørelse af de kulturelle og
kreative industriers potentiale

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse om ny drivkraft til det
europæiske
samarbejde
om
erhvervsuddannelse 2010-2020
Kommissionens
meddelelse
om
muligheder og udfordringer for den
europæiske filmindustri i den digitale
tidsalder
(**) Forslag til Rådets henstilling om
fremme af unges læringsmobilitet

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet
og
Europa-Parlamentet
om
gennemførelse af den europæiske
kulturdagsorden
Meddelelse om initiativet om nye
europæiske kompetencer

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse fra Kommissionen: forslag
om referenceværdier for mobilitet og
beskæftigelsesegnethed

Ikkelovgivningsmæssigt

(**) Forslag til Rådets henstilling om
informationstjenester
vedrørende
kunstneres og kulturfagfolks mobilitet

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse fra Kommissionen om
undervisning i den tidligste barndom

Ikkelovgivningsmæssigt

Forslag fra Kommissionen til Rådets
henstilling om uformel og ikkeformel
læring
Forslag fra Kommissionen til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om
nye kultur- og medieaktioner 2014-2020
Forslag til Rådets og Kommissionens
fælles statusrapport for 2012 om de

Lovgivningsmæssigt

DA

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

på idrætsområdet i Lissabontraktaten, herunder opstille en ramme for politisk
samarbejde.
I denne grønbog undersøges det, hvordan man kan forbedre rammebetingelserne
for at øge de kreative og kulturelle industriers bidrag til Europas grønne
videnbaserede vækst.
I denne meddelelse stilles der forslag om et sæt retningslinjer til støtte for
moderniseringen af erhvervsuddannelsespolitikkerne. Den er et input til det
ministermøde, der efter planen vil blive afholdt i Brugge i slutningen af 2010.
Efter en offentlig høring vil meddelelsen analysere den aktuelle situation på det
digitale filmmarked, fastlægge Kommissionens politik på området (herunder med
hensyn til statsstøtte) og skitsere den nye MEDIA-støtteordning for digitalisering af
biograferne.
Som et led i initiativet "Unge på vej" vil henstillingen indeholde forslag om
foranstaltninger på medlemsstatsniveau med henblik på at øge mulighederne for
læringsmobilitet og overvinde forhindringer for mobiliteten.
Meddelelsen vil gøre status over de fremskridt, der er blevet gjort på europæisk og
nationalt plan, med henblik på at opfylde de tre strategiske mål med den
europæiske kulturdagsorden, der blev vedtaget i 2007. Den vil indgå i
medlemsstaternes overvejelser om en fremtidig kulturarbejdsplan fra 2011.
Meddelelsen har til formål at udvikle nøglekompetencetilgangen inden for
områderne erhvervsuddannelse, voksenuddannelse og højere uddannelse med
udgangspunkt i henstillingen om nøglekompetencer fra 2006 og vil indeholde et
forslag om et europæisk kompetencepas.
Kommissionen er blevet anmodet om at stille forslag om nye europæiske
referenceværdier inden for områderne mobilitet og beskæftigelsesegnethed med
henblik på at finde ud af, hvor godt forskellige parter og uddannelses- og
erhvervsuddannelsesniveauer forbereder folk til arbejdsmarkedet.
Forslaget vil indeholde minimumsstandarder og -tjenester, der skal opfyldes og
erlægges af et netværk af nationale informationstjenester, med det formål at give
kunstnere og kulturfagfolk nøjagtige, ajourførte og let tilgængelige informationer,
som de har behov for for at være mobile.
Meddelelsen vil bringe orden i det omfattende bevismateriale, der for øjeblikket
findes (f.eks. via OECD, UNICEF osv.) og opstille en dagsorden for arbejdet under
den åbne koordinationsmetode.
Som et led i initiativet "Unge på vej" indeholder forslaget planer om en politisk
værktøjskasse til fremme og sikring af bedre anerkendelse af uformel og
ikkeformel læring.
Forslaget bygger på de erfaringer, der er blevet indhøstet under kulturprogrammet
2007-2013 og MEDIA-programmet 2007.
Rapport om gennemførelsen af den åbne koordinationsmetode på uddannelsesog erhvervsuddannelsesområdet i 2009-2011 som fastlagt i strategirammen for
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fremskridt, der er blevet gjort med
hensyn til prioriteterne for 2009-2011, for
erhvervsuddannelse 2020.
Meddelelse om modernisering af den
højere uddannelse
Meddelelse fra Kommissionen: forslag
om
nye
referenceværdier
for
sprogfærdigheder

europæisk samarbejde på uddannelsesområdet og ajourføring af prioriteterne til
den efterfølgende periode.
Ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Formålet er at revidere og stille forslag om nye målsætninger for denne politiske
dagsordens fremtid. Dette kan evt. omfatte forslag om gennemsigtighed og et
rankingsystem for højere uddannelsesinstitutioner.
Kommissionen vil stille et forslag om nye europæiske referenceværdier for
sprogfærdigheder. Det skal ses i lyset af det eksisterende sæt indikatorer og
referenceværdier for uddannelse og erhvervsuddannelse og har til formål at øge
den europæiske gennemsigtighed i forbindelse med sprogundervisning med
henblik på at forbedre den europæiske arbejdsstyrkes sprogfærdigheder,
fleksibilitet og mobilitet.

Beskæftigelse, sociale anliggender og integration
Initiativ om pensioner

Ikkelovgivningsmæssigt

Forslag
om
gennemførelse
af
direktivet
om
udstationerede
arbejdstagere

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt forslag om Den
Europæiske Socialfond
Forslag om at forbedre beskyttelsen af
arbejdstagere mod risici som følge af
udsættelse for elektromagnetiske felter

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse om en EU-handicapstrategi
2010-2020
Forslag om ændring af flere EF-direktiver
vedrørende arbejdslovgivningen med
henblik på at indlemme de søfarende
arbejdstagere eller fartøjer i deres
anvendelsesområde

Ikkelovgivningsmæssigt

Forslag til forordning om EGF 2013-2020

Lovgivningsmæssigt

DA

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Med udgangspunkt i grønbogen (2010) og en yderligere analyse af en eventuel.
EU-politik kan Kommissionen iværksætte specifikke initiativer på visse områder
eller overveje at fremlægge en mere overordnet hvidbog om, hvordan EU's
pensionsrammer bør ajourføres.
Initiativets formål er at forbedre gennemførelsen af direktivet om udstationering af
arbejdstagere. Forslaget vil klarlægge de juridiske forpligtelser for nationale
myndigheder, virksomheder og arbejdstagere med hensyn til direktivets
gennemførelse og sikre, at de samme regler gælder for alle. Et hvilket som helst
nyt retsinstrument vil forbedre tilvejebringelsen af oplysninger for firmaer og
arbejdstagere. Det vil forbedre samarbejdet mellem de nationale myndigheder,
sikre effektiv håndhævelse gennem sanktioner og afhjælpende foranstaltninger og
forhindre misbrug.
Forordningen skal tilpasses efter EU's prioriteter i programperioden 2014-2020.
Formålet er at opretholde et højt niveau for beskyttelsen af arbejdstagere og
samtidig tage højde for de bekymringer, som nogle interessenter har givet udtryk
for, navnlig i sundhedssektoren, hvor der arbejdes med MRI (magnetisk
resonansteknologi) til avanceret diagnostik og interventionelle medicinske
procedurer.
Afskaffelse af forskelsbehandling begrundet i et handicap, som sikrer de
handicappedes grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.
Forslaget har til formål at sikre de søfarende de samme beskæftigelsesmæssige
rettigheder som arbejdstagere på land. En række direktiver inden for
arbejdslovgivningen udelukker de søfarende arbejdstagere fra deres
anvendelsesområde. Ændringsforslagene, som vil gælde flere direktiver, vil enten
indlemme de søfarende arbejdstagere i deres anvendelsesområde eller sikre de
søfarende arbejdstagere særbehandling med henblik på at sikre dem et
tilsvarende beskyttelsesniveau og samtidig tage højde for denne sektors særlige
forhold og generelle økonomiske miljø.
I 2011 vil Kommissionen udføre en midtvejsevaluering af EGF, navnlig med
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Forslag til beslutning om PROGRESSprogrammet 2013-2020
Forslag om forening af arbejds- og
familieliv

Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt

hensyn til resultaternes effektivitet og bæredygtighed. Denne evaluering vil danne
et solidt grundlag for forslag om forbedring af forberedelsen og udvælgelsen af de
typer foranstaltninger, som EGF kan samfinansiere, og for overvejelser om,
hvordan gennemførelsen kan forbedres.
PROGRESS er EU's beskæftigelses- og sociale solidaritetsprogram, som blev
indledt i 2007.
Efter enigheden i Rådet om at revidere direktiv 96/34/EF om forældreorlov, som
også vedrører forældreorlov i forbindelse med adoption, og i betragtning af
fremskridtene i og resultaterne af de igangværende forhandlinger om revision af
direktiv 92/85/EF vil Kommissionen træffe yderligere foranstaltninger med henblik
på at forbedre de retlige og politiske rammer for forening af arbejds- og familieliv. I
denne henseende vil der blive udført en cost-benefit-analyse i 2010 med henblik
på et eventuelt initiativ vedrørende fædreorlov.

Energi
Meddelelse
om
den
reviderede
energieffektivitetshandlingsplan

Ikkelovgivningsmæssigt

Energihandlingsplan 2011-2020

Ikkelovgivningsmæssigt

Køreplan for et system med lav CO2udledning inden 2050
Meddelelse om gennemførelse af
biobrændstoffernes
bæredygtighedsordning
Forslag om handelens gennemsigtighed
og integritet på engrosmarkedet

Ikkelovgivningsmæssigt

Forslag om revision af direktivet om
nukleart affald

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse om kerneenergi – ajourføring
af det vejledende kerneenergiprogram
(PINC)

Ikkelovgivningsmæssigt

Foreløbigt dokument til forberedelse af
energihandlingsplanen og køreplanen for
energi med lav CO2-udledning 2050

Ikkelovgivningsmæssigt

DA

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

I meddelelsen vil de centrale foranstaltninger med henblik på at nå
besparelsespotentialet på 20 % inden 2020 blive fastlagt, primært i byggesektoren,
den offentlige forsyningssektor og transportsektoren. Meddelelsen vil muligvis i
nødvendigt omfang blive ledsaget af lovgivningsmæssige forslag, f.eks. en
eventuel omarbejdning af direktivet om energitjenester. På samme tid vil
erfaringerne fra den første energieffektivitetshandlingsplan blive analyseret.
Et holistisk strategidokument, som fastsætter de prioriterede handlingspunkter i
2011-2020.
I meddelelsen fastlægges de trin, der er nødvendige for at opfylde ambitionen om
et system med lav CO2-udledning inden 2050.
Meddelelsen vil vejlede medlemsstaterne og de økonomiske operatører i, hvordan
de skal gennemføre bæredygtighedskriterierne. Den vil endvidere støtte frivillige
ordninger og ajourføre/tilføje standardværdier i bæredygtighedsordningen.
Forslaget tager fat på de europæiske energimarkeders gennemsigtighed og
integritet. Det vil opstille egentlige regler for markedsadfærden og en
lovgivningsramme for overvågning af og tilsyn med disse markeder. Det vil som
minimum omfatte elektricitet og gas og muligvis kulstof.
Forslaget vil opstille en fælles europæisk ramme med henblik på at opnå og
bevare et højt niveau for sikker håndtering af radioaktivt affald og brugt brændsel
overalt i EU. Denne ramme vil muligvis blive baseret på internationalt accepterede
sikkerhedsprincipper og kræve, at medlemsstaterne etablerer specifikke nationale
programmer med en tidsplan for gennemførelsen.
I meddelelsen gennemgås den seneste udvikling med hensyn til
medlemsstaternes politikker, beslutninger om investeringer i kerneenergi og krav.
Den indeholder en drøftelse af kapacitetsspørgsmålene og kerneenergiens bidrag
til at afkarbonisere elproduktionen og energimixet.
Dette dokument vil beskæftige sig med alle relevante spørgsmål og give
Kommissionen mulighed for at udarbejde en flyvefærdig energihandlingsplan og
køreplan for energi med lav CO2-udledning for 2011 med udgangspunkt i
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Meddelelse om nuklear medicin og
radioisotoper

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse om regionale initiativer

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt forslag om en
lovgivningsramme om intelligente net

Lovgivningsmæssigt

konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i juni og en efterfølgende høring i
andet halvår af 2010.
Meddelelsen vedrører medicinsk brug af ioniserende stråling og de tilgængelige
EU- og internationale instrumenter. Den vil se på beskyttelsen af patienter og
medicinsk personale som fastlagt i Euratom-direktiverne om strålingsbeskyttelse
og beskæftige sig med forsyningssikkerheden vedrørende radioisotoper. Den vil
især fastlægge specifikke initiativer med henblik på at sikre tilstrækkelig produktion
af radioisotoper, som er afgørende for den nukleare medicin.
Meddelelsen vil rådgive medlemsstaterne, lovgiverne og interessenterne om de
regionale initiativer. Den vil indeholde forslag om, hvordan man kan opnå
yderligere fremskridt med de regionale initiativer som en trædesten på vejen mod
det indre energimarked. Den vil indeholde forslag om bedste praksis i de regionale
initiativer.
Denne lovgivningsramme vil vedrøre de forskellige emner, der er knyttet til
oprettelsen af intelligente net, herunder databeskyttelse, elbiler og åben adgang til
nettene.

Udvidelses- og naboskabspolitik
Årlig udvidelsespakke

Kommissionens
Montenegro

Ikkelovgivningsmæssigt

udtalelse

om

Ikkelovgivningsmæssigt

Kommissionens udtalelse om Albanien

Ikkelovgivningsmæssigt

Årlig pakke om
naboskabspolitik

europæiske

Ikkelovgivningsmæssigt

Endelig
vurdering
af
det
sjette
miljøhandlingsprogram
Gennemgang af listen over prioriterede
stoffer i vandrammedirektivet

Ikkelovgivningsmæssigt

den

Kommissionen er blevet opfordret af Rådet til regelmæssigt at aflægge rapport om
kandidat- og SAP-landene. Kommissionens strategidokument giver Det
Europæiske Råd mulighed for at fastlægge de primære strategiske retningslinjer
for udvidelsen ved udgangen af hvert år.
Vurdering af, hvorvidt Montenegro er klar til at opfylde Københavnskriterierne for
EU-medlemskab og de betingelser, der gælder for stabiliserings- og
associeringsprocessen, vurdering af den betydning, som Montenegros tiltrædelse
kan få for relevante EU-politikker og for henstillingerne til Rådet om dets svar på
Montenegros ansøgning.
Vurdering af, hvorvidt Albanien er klar til at opfylde Københavnskriterierne for EUmedlemskab og de betingelser, der gælder for stabiliserings- og
associeringsprocessen, vurdering af den betydning, som Albaniens tiltrædelse kan
få for EU-politikkerne og for henstillingerne til Rådet om dets svar på Albaniens
ansøgning.
En meddelelse, som gør status over den europæiske naboskabspolitik, beskriver
fremskridtene i området og alle de politiske eller økonomiske tendenser, der
fortjener at blive bemærket, ledsaget af 13 arbejdsdokumenter, herunder 12
rapporter om de enkelte lande og en sektorspecifik rapport, som vedrører
fremskridtene inden for mere tekniske områder.

Miljø

DA

Lovgivningsmæssigt

Endelig vurdering af det sjette miljøhandlingsprogram for perioden 2002-2012.
I vandrammedirektivet kræves det, at Kommissionen gennemgår listen over
prioriterede stoffer hvert fjerde år, og fristen for det næste forslag er januar 2011.
De prioriterede stoffer er dem, der udgør en risiko for eller via vandmiljøet på EU-
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Køreplan for et ressourceeffektivt Europa
med lav CO2-udledning i 2020

Ikkelovgivningsmæssigt

Direktiv om vandeffektiviteten i bygninger

Lovgivningsmæssigt

plan. De er en del af grundlaget for EU's strategi for bekæmpelse af kemisk
forurening af EU's farvande.
Køreplanen opstiller en sammenhængende ramme for politikker og handlinger
inden for en række politikområder, der er nødvendige for overgangen til en
ressourceeffektiv økonomi med lav CO2-udledning, som er effektiv i den måde, den
bruger
materialer
og
naturressourcer
på.
Formålet
er
at
øge
ressourceproduktiviteten og adskille den økonomiske vækst fra ressource- og
energianvendelse, forbedre konkurrenceevnen og fremme større energisikkerhed
og ressourceuafhængighed i EU inden 2020.
Opmærksomheden omkring vandeffektiviteten i bygninger er en følge af
gennemførelsen af meddelelsen om vandknaphed og tørke. Potentialet for
vandbesparelser i EU vurderes til 40 %. Der vil evt. blive overvejet bindende regler
med henblik på at fremme vandbesparelserne i offentlige og private bygninger.

Sundhed og forbrugere
EU's plantesundhedsstrategi
Grønbog om anvendelse af alternativ
tvistbilæggelse i EU

Ikkelovgivningsmæssigt

(**) Rådets henstilling om beredskab og
reaktionsplanlægning i tilfælde af en
influenzaepidemi i EU

Meddelelse om beredskab i tilfælde af en
epidemi

Ikkelovgivningsmæssigt

(**) Kommissionens henstilling om en
harmoniseret metode til klassificering og
indberetning af klager fra forbrugere i EU
Resultattavle for forbrugermarkederne –
sådan får man markederne til at fungere
for forbrugerne

Ikkelovgivningsmæssigt

Forslag om samarbejdsaftale med USA
om
håndhævelse
af
forbrugerbeskyttelseslovgivningen

Lovgivningsmæssigt

DA

Formålet er at modernisere den eksisterende plantesundhedsordning med
forebyggelse i centrum for ordningen.
Fremme af alternativ tvistbilæggelse vil øge forbrugernes tillid til
grænseoverskridende handel og det indre markeds funktion. Initiativ forbundet
med hvidbogen om kollektiv klageadgang.
Dette initiativ vil støtte effektiviteten og virkningen af det europæiske
sundhedssystem og hjælpe med at koordinere medlemsstaternes reaktion på
epidemier blandt mennesker. Det vil således bidrage til at mindske den
samfundsmæssige indvirkning, øge stabiliteten og forebygge unødvendige
økonomiske tab.
Dette initiativ vil støtte effektiviteten og virkningen af det europæiske
sundhedssystem og hjælpe med at koordinere medlemsstaternes reaktion på
epidemier blandt mennesker. Det vil således bidrage til at mindske den
samfundsmæssige indvirkning, øge stabiliteten og forebygge unødvendige
økonomiske tab.
Udvikling af en EU-tilgang til anvendelse af en harmoniseret metode til
klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere. Formålet er
at generere sammenlignelige data på EU-plan, som kan anvendes i den politiske
beslutningsproces.
Resultattavlen sikrer regelmæssig overvågning, som er beregnet til at fastslå,
hvilke markeder der ikke fungerer ordentligt med hensyn til de økonomiske og
sociale resultater for forbrugerne, og hvor det evt. måtte være nødvendigt at gribe
ind. Resultattavlen påpeger problematiske markeder på EU- og nationalt plan, og
markedsundersøgelserne beskriver problemerne i detaljer og foreslår eventuelle
afhjælpningsmuligheder. Som en dokumentationsbaseret tilgang kan resultattavlen
yde et omfattende bidrag til intelligent regulering.
Formålet er at opstille en lovramme på forbrugerområdet for internationale
håndhævelsesaktiviteter med USA med henblik på at forbedre den internationale
beskyttelse af EU's forbrugere.
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Rådets forordning om revision af
lovgivningen om handel med frø og
formeringsmateriale
Dyresundhedslovgivning

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ny politik for dyrkning af gmo'er

Rapport
om
gennemførelsen
bestemmelserne om dyretransport

DA

af

Ikkelovgivningsmæssigt

Det primære formål er at erstatte de 12 direktiver om frø og formeringsmateriale i
forbindelse med bedre regulering med henblik på at sikre identiteten og kvaliteten
af frø og formeringsmateriale og sikre det indre markeds funktion på dette område.
Den nye dyresundhedslovgivning har til formål at etablere en klar lovstruktur for
dyresundhed i EU.
Efter forelæggelsen af de politiske retningslinjer vil Kommissionen inden udgangen
af juni komme med et konkret initiativ til, hvordan medlemsstaterne frit kan træffe
beslutning om dyrkningen af gmo'er på deres territorium.
I artikel 32 i forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport
fastsættes det, at Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en
rapport om forordningens indvirkning på transporterede dyrs velfærd og på
samhandelen med levende dyr. Rapporten vil om nødvendigt blive ledsaget af
passende lovgivningsmæssige forslag.
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Rapport til Europa-Parlamentet og Rådet
om kloning af dyr

Ikkelovgivningsmæssigt

Revideret direktiv eller forordning om
medicinsk udstyr

Lovgivningsmæssigt

Revideret direktiv om kliniske forsøg

Lovgivningsmæssigt

Gennemgang af tobaksvaredirektivet
2001/37/EF om fremstilling, præsentation
og salg af tobaksvarer

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse om den anden EU-strategi
for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd
(2011-2015)

Revision af forordning nr. 882/2004 om
offentlig
kontrol
hele
vejen
i
fødevarekæden

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Gennemgang af direktivet om almindelig
produktsikkerhed

Lovgivningsmæssigt

Forslag om en ny samarbejdsaftale med
USA om produktsikkerhed for forbrugere

Lovgivningsmæssigt

Revideret
direktiv
om
veterinærlægemidler
Forslag om ændring af forordning nr.
2006/2004
om
samarbejde
om
forbrugerbeskyttelse

Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt

Formålet er at præsentere en sammenhængende tilgang til innovationsteknologier
til fødevaresektoren (kloning, nanoteknologi, genmodificerede dyr). For så vidt
angår rammerne for rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet vil Kommissionen
foretage en omfattende høring af interessenterne.
Formålet er at forenkle og styrke reglerne med henblik på at sikre et højt
sundhedsbeskyttelsesniveau og på samme tid sikre, at det indre marked fungerer
gnidningsløst.
Formålet er at ændre direktivet om kliniske forsøg med henblik på at afhjælpe de
påviste mangler.
Lovgivningen om tobaksvarer har udviklet sig væsentligt og kræver en ajourføring
af direktivet. Ændringerne af direktivet bør anvendes til at ramme unge og sårbare
grupper bedre.
Formålet med initiativet er at konsolidere fremtidige EU-politikker på dette område i
et strategidokument, der sikrer, at fremtidige foranstaltninger integreres og forstås
både i og uden for EU. Strategien er en reaktion på interessenternes og EuropaParlamentets ønske om at udvikle EU-politikker om dyrevelfærd med behørig
hensyntagen til de overordnede omkostninger og deres indvirkning på sektorens
konkurrenceevne.
En igangværende revision ser på reglerne om finansiering af den offentlige kontrol
(inspektionsudgifter). Disse regler har ikke været i stand til at sikre, at
lovgivningens primære formål blev opfyldt, nemlig at medlemsstaterne skal have
tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til at udføre den nødvendige offentlige
kontrol effektivt, og at de sparsomme offentlige midler til kontrol allokeres og
anvendes så effektivt som muligt.
Gentagne advarsler på produktsikkerhedsområdet har gjort det klart, at der er
behov for et system, der kan gennemføres hurtigere, mere effektivt og mere
konsekvent i hele EU, og som derudover er fleksibelt nok til at kunne tilpasses
globaliseringens udfordringer.
Formålet er at forbedre udvekslingen af oplysninger om farlige produkter, skader
og korrigerende foranstaltninger, der iværksættes både i EU-medlemsstaterne og i
USA. Dette vil give EU mulighed for at målrette sin markedsovervågning (eller
importovervågning) og sine håndhævelsesforanstaltninger og dermed øge
sikkerheden af forbrugsprodukter.
Formålet er at forbedre forbrugernes sikkerhed og dyresundhedsbeskyttelsen samt
veterinærindustriens konkurrenceevne.
Efter gennemførelsesrapporten i 2011 vil det blive overvejet at foretage en revision
af forordningen med henblik på at afhjælpe mangler.

Indre anliggender
Lovgivningsmæssigt
oprettelse
af
et
udrejsesystem (EES)

DA

forslag
indrejse-

om
og

Lovgivningsmæssigt

Forslaget har til formål at fastslå formålet med, funktionerne i og ansvaret for EES
og at fastsætte betingelser og procedurer for registrering, opbevaring og
konsultation af indrejse- og udrejseoplysninger for tredjelandsstatsborgere, der
krydser EU's ydre grænser.
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Lovgivningsmæssigt
forslag
oprettelse
af
et
program
registrerede rejsende (RTP)

om
for

Lovgivningsmæssigt

Forslag til direktiv om betingelserne for
tredjelandsstatsborgeres
indrejse
i
forbindelse med udstationering i en
anden afdeling af en virksomhed

Lovgivningsmæssigt

DA

Forslaget har til formål at fastslå formålet med, funktionerne i og ansvaret for EES
og at fastsætte betingelser og procedurer for registrering, opbevaring og
konsultation af indrejse- og udrejseoplysninger for tredjelandsstatsborgere, der
krydser EU's ydre grænser.
Denne ordning vil omfatte fælles procedurer med henblik på at regulere indrejse,
midlertidigt ophold og bopæl i informations- og kommunikationsteknologiernes EU
som led i den politiske plan for lovlig indvandring fra 2005. Den vil etablere en
gennemsigtig og forenklet procedure for indrejse for arbejdstagere, der
udstationeres i en anden afdeling af en virksomhed.
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Forslag til direktiv om betingelserne for
tredjelandsstatsborgeres indrejse og
ophold med henblik på sæsonarbejde

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse om en handlingsplan for
uledsagede mindreårige indvandrere

Ikkelovgivningsmæssigt

Rapport om indvandring og asyl
(gennemførelse af den europæiske pagt
og fra 2011 af Stockholmprogrammet)

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt forslag om angreb
på informationssystemer

Lovgivningsmæssigt

Grønbog
om
familiesammenføring

retten

til

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse om en global tilgang til
passagerlisteoplysninger til tredjelande

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt
forslag
udgangsstoffer for sprængstoffer

om

Meddelelse om styrket solidaritet inden
for EU
Forslag om en ny lovramme for
beslaglæggelse af aktiver
Lovgivningsmæssigt
forslag
om
strafferetlige foranstaltninger, som har til
formål
at
styrke
intellektuelle
ejendomsrettigheder
(erstatter
Kommissionens forslag fra 2006)
Meddelelse om en EU-dagsorden for
integration, herunder udvikling af en

DA

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Forslaget har til formål at opstille fælles betingelser for indrejse og ophold for
sæsonarbejdere fra tredjelande som led i en omfattende pakke foranstaltninger,
der blev stillet forslag om i den politiske plan for lovlig indvandring fra 2005. Det
specifikke mål er at garantere en særlig svag gruppe arbejdstagere fra tredjelande
en sikker juridisk status og skærpet beskyttelse mod udnyttelse. Et andet mål er at
udvikle politikken for cirkulær migration.
Formålet er at tage de udfordringer op, som det store antal uledsagede
mindreåriges indrejse på EU's territorium stiller. Handlingsplanen vil understøtte og
supplere de relevante lovgivningsmæssige og finansielle instrumenter og styrke
forskellige former for samarbejde med oprindelseslandene.
Rapporten tager udgangspunkt i den europæiske pagt om indvandring og asyl.
Den bidrager til den årlige drøftelse i Det Europæiske Råd og er baseret på
medlemsstaternes bidrag og ledsages af forslag til henstillinger om pagtens
gennemførelse.
En del af den digitale dagsorden. Formålet er at sikre et højt niveau for beskyttelse
af informationssystemer mod kriminelle angreb. Forslagene vil ajourføre det
nuværende beskyttelsesniveau (rammeafgørelse 2005/222/RIA) og tage højde for
udviklingen.
Som opfølgning på gennemførelsesrapporten vedrørende Rådets direktiv
2003/86/EF om ret til familiesammenføring vil Kommissionen indlede en mere
omfattende
høring
i
form
af
en
grønbog
om
den
fremtidige
familiesammenføringsordning for tredjelandsstatsborgere.
Meddelelsen har til formål at fastsætte den overordnede politik for en fælles EUtilgang til anvendelsen af passagerlisteoplysninger til retshåndhævelsesformål og
for aftaler om passagerlisteoplysninger indgået med tredjelande, evt. ledsaget af et
lovgivningsmæssigt forslag om en EU-passagerliste.
Bidrager til at forebygge terrorisme og forbedre de europæiske borgeres sikkerhed
gennem foranstaltninger, som er beregnet til at mindske risikoen for, at kemiske
stoffer, der kan bruges som udgangsstoffer for sprængstoffer, misbruges til
kriminelle formål, herunder terrorhandlinger. Dette vil indebære en begrænsning af
salget af visse stoffer (over bestemte koncentrationer) og pligt til at registrere
købernes identitet.
Formålet er at opstille en sammenhængende global ramme for bedre fordeling af
ansvaret for asylsøgere og personer under international beskyttelse overalt i EU.
Forslag om en ny lovramme med henblik på at fremme konfiskation og
beslaglæggelse af kriminelle aktiver i EU.
Ændrer Kommissionens forslag fra 2006, idet forslaget indfører omfattende
strafferetlige sanktioner (fælles definition, niveau og sanktionstyper) i
medlemsstaterne ved at gøre krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder
strafbare.
Kommissionen vil iværksætte en anden fase af den fælles integrationsdagsorden,
som har til formål at styrke eksisterende instrumenter til koordination af
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koordinationsmekanisme
Forslag
om
revision
af
2006/24/EF (lagring af data)

direktiv

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse om en omfattende politik
mod korruption

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt forslag om ændring
af Schengengrænsekodeksen

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse
om
muligheden
indførelse af et EU-ESTA

for

Forslag om ændring af direktiv
2004/114/EF af 13. december 2004 om
betingelserne
for
tredjelandsstatsborgeres indrejse og
ophold med henblik på studier,
elevudveksling,
ulønnet
erhvervsuddannelse
eller
volontørtjeneste
Meddelelse om en ny integreret strategi
for bekæmpelse af menneskehandel og
om foranstaltninger til beskyttelse af og
bistand til ofre
Forslag om ændring af direktiv
2003/86/EF
om
ret
til
familiesammenføring
Forslag til forordning om Europol
EU's indvandringslov

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

integrationspolitikkerne og udvikle nye instrumenter, herunder europæiske
integrationsmodeller.
Efter en evaluering af det eksisterende direktiv om lagring af data og den seneste
tids retsafgørelser afsagt af medlemsstaternes forfatningsdomstole har revisionen
af direktivet til formål at sikre bedre overensstemmelse mellem forpligtelserne i
forbindelse med lagring af data og retshåndhævelsesbehov, beskyttelsen af
personoplysninger (retten til privatlivets fred) og indvirkningerne på det indre
markeds funktion (forvridninger).
Meddelelse om en omfattende politik mod korruption, herunder oprettelse af en
evalueringsmekanisme og forelæggelse af bestemmelserne omkring samarbejde
med GRECO (Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption) i dette
øjemed.
Ændring af Schengengrænsekodeksen for at tage højde for (1) tekniske
tilpasninger, (2) tekniske ændringer som følge af forslag om et indrejse- og
udrejsesystem og/eller et program for registrerede rejsende.
Nogle tredjelande har indført et ESTA-system (et system om forhåndsgodkendelse
– som skal opnås, før man rejser, efter en undersøgelse, der er mindre krævende
end den traditionelle visumprocedure – af tredjelandsstatsborgere fra lande på
deres positivliste). Det skal undersøges, om EU skal indføre et sådant ESTAsystem i forbindelse med dets integrerede grænseforvaltning og som supplement
til dets aktuelle visumpolitik.
Ændring af det eksisterende direktiv med henblik på at tage højde for mangler, der
er blevet påvist under gennemførelsen af det eksisterende direktiv, og evt.
udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte lønnet erhvervsuddannelse og au
pair-rejser.

Opstiller en omfattende politisk ramme, under hvilken EU kan fortsætte arbejdet
med forebyggelse og reduktion af menneskehandel, retsforfølgelse af flere
kriminelle, der er involveret i menneskehandel, og bedre beskyttelse af og bistand
til ofrene for menneskehandel.
Opfølgning på grønbogen fra 2010.

Lovgivningsmæssigt

I overensstemmelse med artikel 88 i TEUF.
Konsolidering af al lovgivning på indvandringsområdet startende med lovlig
indvandring, fastsat i Stockholmprogrammet.

Lovgivningsmæssigt

Formålet er at opstille en ramme for fælles bidrag fra europæiske frivillige til
humanitære hjælpeoperationer i tredjelande. Anvendelsesområdet forventes at
ville fokusere på humanitær bistand og beskyttelse af civilbefolkningen.

Humanitær bistand og kriserespons
Forordning om oprettelse af et
frivilligt
europæisk
korps
for
humanitær bistand

DA
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Meddelelse
fødevarebistand

om

humanitær

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse om et frivilligt europæisk
korps for humanitær bistand

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssige
forslag
om
fornyelse af civilbeskyttelsesmekanismen
og
af
det
finansielle
civilbeskyttelsesinstrument

Lovgivningsmæssigt

Forslag til Europa-Parlamentes og
Rådets forordning om oprettelse af et
finansielt instrument for humanitær
bistand

Lovgivningsmæssigt

Formålet med meddelelsen er (i) at optimere operationernes effektivitet og
virkning, (ii) at forbedre koordinationen og den politiske sammenhæng og (iii) at
underrette interessenterne om formål, prioriteter og forventede standarder.
Formålet med meddelelsen er at give et overblik over den aktuelle situation for
frivilligt arbejde i Europa. Til dette formål vil der blive gennemgået forskellige
ordninger (både på EU- og nationalt plan), og eventuel komplementaritet med et
frivilligt europæisk korps for humanitær bistand vil blive belyst.
Evalueringen af civilbeskyttelsespolitikken i 2010 vil vurdere effektiviteten af
støtten via det finansielle instrument og mekanismen og vurdere
anvendelsesområdet med henblik på at styrke mekanismen. Den nuværende
beslutning om et finansielt civilbeskyttelsesinstrument udløber i 2013 og skal
fornyes.
Rådets forordning nr. 1257/96 er aldrig blevet ændret væsentligt, siden den blev
vedtaget i 1996. Et af forslagets primære formål er at indrette
lovgivningsinstrumentet efter udviklingen af den europæiske konsensus om
humanitær bistand.

Industri og iværksætterånd
Meddelelse om grønne køretøjer

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse om midtvejsevaluering af
"Small Business Act" for Europa

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt forslag om adgang
til offentligt regulerede Galileotjenester

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse om en handlingsplan for
GNSS-applikationer

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse
om
de
europæiske
satellitnavigationsprogrammer

Ikkelovgivningsmæssigt

DA

I meddelelsen opstilles en omfattende strategi for rene og energieffektive
køretøjer, der optimerer potentialet for at reducere kulstofindholdet i brændstof
inden for vejtransport (i 2020-perspektiv).
Efter to års gennemførelse er det nødvendigt at gøre status over de fremskridt,
som medlemsstaterne og Kommissionen har gjort, og at overveje eventuelle nye
foranstaltninger, der kan stilles forslag om i lyset af den økonomiske og sociale
udvikling og de fremtidige udfordringer.
- Definere betingelserne for anvendelse af offentligt regulerede tjenester gennem
effektiv forvaltning, som har til formål at bevare de offentligt regulerede tjenesters
sikkerhed,
- Indføre de nødvendige grænseflader mellem beslutningsinfrastrukturen (Rådet,
medlemsstaterne, Kommissionen) og de offentligt regulerede tjenesters tekniske
infrastruktur (tilsynsmyndighed, bevillingshavere, brugere),
- Indføre de tekniske og beslutningsmæssige mekanismer i rette tid, så de
offentligt regulerede tjenester kan anvendes allerede fra starten af Galileos
operationelle fase.
Opstille en strategi for at sikre bedre udvikling af varer til Galileos kommercielle
tjenester.
Gennemgangen vil fokusere på omkostninger og risici i forbindelse med
fuldstændig gennemførelse af Egnos og Galileo. Dette er et særdeles akut og
følsomt spørgsmål i lyset af de sandsynlige krav om yderligere finansiering inden
for de nuværende finansielle overslag, som er nødvendig for at sikre den fulde
udbredelse. Midtvejsevalueringen skal endvidere ledsages af henstillinger
vedrørende forvaltningen af Egnos og Galileo efter 2013 samt af elementer
vedrørende den finansielle planlægning.
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Meddelelse om et mere integreret
europæisk standardiseringssystem
Revision af:
direktiv 98/34/EF, beslutning 87/95/EØF
om ikt-standardisering
afgørelse 1673/2006 om finansiering af
europæisk standardisering
Meddelelse om virksomhedernes sociale
ansvar

Meddelelse om råmaterialer

Meddelelse
om
EU's
engagement i rummet

DA

Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt

I forbindelse med innovationspakken vil Kommissionen forelægge en
handlingsplan om et mere integreret europæisk standardiseringssystem, mere
effektiv og virkningsfuld opstilling af standarder, bedre adgang til standardisering
(navnlig for innovative virksomheder og virksomheder i kraftig vækst), en stærkere
europæisk rolle i forbindelse med opstillingen af standarder på internationalt plan
og et mere holdbart finansieringssystem for udviklingen af standarder.

Ikkelovgivningsmæssigt

Denne meddelelse om virksomhedernes sociale ansvar vil fokusere på at
genskabe de europæiske borgeres tillid til erhvervslivet. Den vil tage fat på
spørgsmålet om, hvordan virksomhederne offentliggør miljømæssige, sociale og
forvaltningsmæssige oplysninger. Det andet emne vedrører erhvervsliv og
menneskerettigheder i lyset af den seneste tids udvikling i FN. For det tredje vil
meddelelsen støtte og påvirke forskellige internationale instrumenter vedrørende
virksomhedernes sociale ansvar, herunder FN's Global Compact, OECDretningslinjerne for multinationale virksomheder og udkastet til ISO-standarder om
socialt ansvar.
Meddelelsen vil indeholde de centrale udfordringer med hensyn til adgangen til
råmaterialer samt den afgørende rolle, som råmaterialerne vil komme til at spille
efter krisen, med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling af den europæiske
økonomi på lang sigt og dermed dens bidrag til EU 2020. Revisionen af 2008meddelelsen vil omfatte strategiske nøgleemner såsom definitionen af kritiske
råmaterialer, politiske tiltag til bekæmpelse af tredjelandes eksportrestriktioner,
hvordan man bedre kan indlemme råmaterialedimensionen i EU's udviklingspolitik
og foranstaltninger til fremme af forskning og substitution i EU.
Meddelelsen vil definere prioriteterne og de primære aktiviteter i et fremtidigt
rammeprogram for rummet, der skal gennemføres under de kommende finansielle
overslag. Programmet vil tage en række grundlæggende politiske udfordringer op.
Programmet vil bygge på det, der er opnået i forbindelse med Galileo, GMES og
det syvende rammeprograms rumtema.

Ikkelovgivningsmæssigt

fremtidige

Ikkelovgivningsmæssigt
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Meddelelse
om
bæredygtig
konkurrenceevne i EU's byggesektor

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse om den fornyede ramme for
EU's turismepolitik

Ikkelovgivningsmæssigt

Revision
af
direktivet
om
gennemsigtighed i prisbestemmelserne
for lægemidler til mennesker og disse
lægemidlers inddragelse under de
nationale sygesikringsordninger
Forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse om oprettelse af
rammeprogrammet for konkurrenceevne
og innovation 2014-2020 (CIP II)

Lovgivningsmæssigt

Forslag
til
forordning
om
EUjordobservationsprogrammet (GMES)

Lovgivningsmæssigt

Forordning
om
oprettelse
europæisk rumprogram

et

Lovgivningsmæssigt

Forslag om forvaltning og finansiering af
de europæiske GNSS-programmer

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse om en ajourført gennemgang
af lovgivningen om nanomaterialer

Ikkelovgivningsmæssigt

Forslag om skærpet støtte til EU's

Ikkelovgivningsmæssigt

DA

af

Lovgivningsmæssigt

Meddelelsen vil fokusere på fire strategiske mål, der er rettet mod at forbedre
sektorens konkurrenceevne: (a) en sammenhængende kvalitetspolitik for sektoren,
(b) et bedre forskriftsmiljø, navnlig i forbindelse med offentlige indkøb,
konkurrence, registrerings- og kvalifikationssystemer, sundhed og sikkerhed og
betalingsforsinkelser,
(c)
bedre
tilvejebringelse
af
uddannelse
og
erhvervsuddannelse og (d) styrket forskning, innovation og viden. Meddelelsen vil
endvidere fokusere på sektorens rolle i kampen mod klimaændringer.
Meddelelsen vil skitsere de mulige indsatsområder på europæisk, nationalt og
regionalt plan samt industriens og andre interessenters tiltag og vil indeholde et
overblik over de mest hensigtsmæssige finansielle instrumenter til koordination af
disse.
Den planlagte revision vil undersøge måder, hvorpå direktivets krav kan tilpasses
med henblik på at forbedre det indre markeds funktion for lægemidler, idet der
tages højde for udviklingen af de nationale pris- og godtgørelsespolitikker.

Programmets primære politiske målsætninger er at forbedre konkurrenceevnen og
den bæredygtige vækst. Det vil især beskæftige sig med følgende mål:
fremskyndelse af industriens tilpasning til de strukturelle ændringer, fremme af et
gunstigt miljø for initiativer og udvikling af virksomheder overalt i EU, især små og
mellemstore virksomheder, fremme af et gunstigt miljø for samarbejde mellem
virksomheder og støtte til bedre udnyttelse af det industrielle potentiale inden for
politikkerne for innovation (herunder miljøvenlig innovation), forskning og
teknologisk udvikling.
I forbindelse med den kommende europæiske flerårige finansielle ramme vil
forslaget navnlig vedrøre de programmatiske og finansielle aspekter af GMEStjenesterne og infrastrukturkomponenterne. Det vil endvidere opstille lovrammen
for forordningens gennemførelse, herunder GMES-aspekter i forbindelse med
ejerskab og datapolitik, forvaltning og internationalt samarbejde.
Artikel 189 i TEUF giver EU kompetence til at oprette et europæisk rumprogram.
Rumprogrammets specifikke mål vil være at støtte gennemførelsen af den
europæiske rumpolitik på en måde, der er komplementær til de aktiviteter, der
udføres af ESA og de nationale rumagenturer. Programmet vil bygge på det, der er
opnået i forbindelse med Galileo, GMES og det syvende rammeprograms
rumtema.
Der er behov for en ny programregulering for perioden efter 2013, som vedrører
forvaltningsspørgsmål og finansiering. Dette gælder også spørgsmålet om, hvad
agenturet skal lave.
Denne meddelelse opfylder et tilsagn, som Kommissionen afgav i en meddelelse
fra 2008 om lovgivningsmæssige aspekter ved nanomaterialer, om at underrette
EU's institutioner om lovrammens udvikling og dens gennemførelse med hensyn til
nanomaterialer.
Forslag om fremme af udviklingen af EU's støtte til virksomheder på markeder
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SMV'er på markeder uden for EU

DA

uden for EU, navnlig til SMV'er. Der vil blive lagt vægt på komplementariteten med
eksisterende tjenester og fair konkurrence.
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Det indre marked og tjenesteydelser
Hvidbog
om
nyorientering
af
enhedsmarkedet
Lovgivningsmæssigt initiativ om en
ramme
for
krisestyring
og
afhjælpning
Kommissionens rapport om gennemgang
af securitisationstilbageholdelse

Ikkelovgivningsmæssigt

Revision
af
forordningen
om
kreditvurderingsbureauer med henblik på
direkte overvågning
Meddelelse
om
overvågning
af
detailmarkedet

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Grønbog om corporate governancemetoder i finansinstitutioner

Ikkelovgivningsmæssigt

Revision af direktivet om finansielle
konglomerater
Direktiv om ændring af flere direktiver om
finansielle
tjenesteydelser,
som
fastlægger kompetencerne for de
europæiske
tilsynsmyndigheder
(omnibus II-direktivet)
Gennemgang af direktiv 1997/9/EF om
investorgarantiordninger
Direktiv om retssikkerhed inden for
lovgivningen om værdipapirer
Meddelelse om offentlige indkøb med
fokus på, hvordan man kan understøtte
Europa 2020-prioriteterne innovation,
lavkulstofsinvesteringer,
sociale
anliggender, energieffektivitet osv.
Lovgivning om slutdatoen for overgang til
SEPA (fælles eurobetalingsområde)

Lovgivningsmæssigt

Initiativ om koncessioner
Foranstaltninger vedrørende ansvarlig

DA

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt

Dokumentet vil indeholde konkrete initiativer og tiltag, der er nødvendige for at
nyorientere enhedsmarkedet (2012-årsdag).
Dette initiativ er en opfølgning på meddelelsen fra 2010 og har til formål at opstille
mere effektive og virkningsfulde rammer for krisestyring.
Denne rapport er et krav i forbindelse med en gennemgang af
kapitalkravsdirektivet og indeholder en evaluering af, hvorvidt der bør stilles forslag
om at øge securitisationstilbageholdelsen på 5 %, og hvorvidt metoderne til
beregning af tilbageholdelseskravet opfylder deres formål.
Revisionen af forordningen vil indføre et centraliseret tilsyn med
kreditvurderingsbureauer, der arbejder i EU, med henblik på at øge investorernes
tillid.
Formålet er at identificere eventuelle markedssvigt i detailsektoren, både fra
forbrugernes og leverandørernes synsvinkel, og at sikre effektiv og koordineret
politisk respons med flere facetter.
Formålet med denne grønbog er at fastslå svagheder i corporate governancemetoder i finansinstitutioner og udarbejde henstillinger med henblik på at afhjælpe
disse for at undgå gentagne corporate governance-svigt i banker og andre
finansielle institutioner.
Formålet med dette initiativ er at ajourføre rammerne for supplerende tilsyn.
Den sektorspecifikke lovgivning om finansielle tjenesteydelser skal tilpasses efter
oprettelsen af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed. Omnibus II vil indeholde tilpasninger for
forsikrings- og værdipapirsektorerne.
Formålet er at øge investorernes tillid og sikre en højere grad af effektivitet i
tilfælde af svig og svigt.
Formålet er at forenkle retsmiljøet for indskrevne værdipapirer.

Ikkelovgivningsmæssigt

Formålet er at vejlede i korrekt anvendelse af de eksisterende instrumenter til
fordel for de grønne, sociale og innovative aspekter af offentlige indkøb.
Meddelelsen forklarer de ordregivende myndigheder, hvad de skal gøre (juridisk
bindende bestemmelser), og hvad de kan gøre under den aktuelle lovramme.

Lovgivningsmæssigt

Initiativet vil støtte overgangen til SEPA ved at opstille frister (slutdatoer) for
overgangen til SEPA-produkter (konto-til-konto-overførsler og direkte debitering).

Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt

Formålet med initiativet er at give juridisk klarhed og retssikkerhed med hensyn til
reglerne for koncessionskontrakter.
Dette initiativ vil fastlægge Kommissionens holdning til spørgsmål vedrørende

Ikkelovgivningsmæssigt
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långivning og lånoptagelse

DA

ydelse af lån til detailkunder, herunder emner som f.eks. kreditformidlernes rolle,
vurdering af kreditprodukters egnethed, information og rådgivning samt svar på,
hvordan man bedst sikrer ansvarlig lånoptagelse.
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Hvidbog om beskyttelse af personer, der
har
indgået
en
forsikringsaftale/forsikringsgarantifonde
Meddelelse om bedste praksis i
forbindelse med pant (undgå tiltrædelse)

Ikkelovgivningsmæssigt

Formålet med hvidbogen er at bevare og forbedre forbrugernes tillid og at bane
vejen for en politisk beslutning om eventuelle kommende juridiske forslag.

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt
initiativ
om
"forældreløse"
værker
i
digitale
biblioteker

Lovgivningsmæssigt

Rammedirektiv
rettighedsforvaltning

Lovgivningsmæssigt

Meddelelsen vil indeholde eksempler og råd til de nationale offentlige myndigheder
om, hvordan der kan findes løsninger på et stadie, hvor det stadig kan sikres, at
borgerne ikke kommer til at stå over for en tiltrædelsesprocedure.
Det lovgivningsmæssige initiativ vil give de europæiske biblioteker et retsgrundlag
for at indscanne og vise "forældreløse" værker (værker af ukendte forfattere eller
af forfattere, der ikke kan lokaliseres). Initiativet vil give mulighed for at fremskynde
oprettelsen af europæiske digitale biblioteker.
Som et initiativ, der understøtter den europæiske digitale dagsorden, vil direktivet
fastsætte regler for driften af rettighedshaverorganisationer (de organer, der
indsamler og fordeler royalties).
Opfølgning på aprilrapporten til Økofin om sanktioner. Formålet er at etablere
afskrækkende sanktionsordninger og skabe overensstemmelse mellem
tilsynsbeføjelser og målsætninger over hele EU. Initiativet supplerer
gennemgangen af direktivet om markedsmisbrug.
Foranstaltningerne vil omfatte beregning af det nye risikofølsomme kapitalkrav i
Solvens II samt de tekniske foranstaltninger på niveau 2, herunder regler om
belønning.
Opfølgning
på
den
gensidige
evalueringsproces
i
henhold
til
tjenesteydelsesdirektivet i et politikdokument, som fastlægger vores fremtidige
politik for tjenesteydelser.

om

kollektiv

Meddelelse om sanktioner

Solvens
IIgennemførelsesforanstaltninger,
herunder bestemmelser om belønning
Meddelelse og rapport om resultaterne af
gennemførelsen
af
tjenesteydelsesdirektiverne og deres
gensidige evalueringsproces
Gennemgang af direktivet om markeder
for finansielle instrumenter (MiFID) og
lovgivningsmæssige forslag (herunder
emnet "dark pools")
Grønbog om tiltag til fremme af e-indkøb
Direktiver om investorinformation og
salgspraksis for pakkeprodukter for
private investorer (PRIP)
Revision af regnskabsdirektiverne
Direktiv om ændring af direktivet om
investeringsinstitutter (V), som omfatter
depositarernes ansvar
Gennemgang
af
direktivet
om
arbejdsmarkedsrelaterede
pensionskasser
Gennemgang af forordningen om et EF-

DA

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Behovet for en gennemgang af direktivet skyldes adskillige indbyggede
bestemmelser om gennemgang i lovgivningen. Formålet er at forbedre
investorernes tillid og skabe lige vilkår, som giver markedseffektivitet og gennemsigtighed.
Grønbogen fastsætter yderligere tiltag med henblik på at lette brugen af e-indkøb
og hindringer for e-indkøb på tværs af grænserne.
Formålet med direktiverne er at sikre, at salgspraksisserne og
forbrugeroplysningerne er passende og giver mulighed for reel sammenligning af
finansielle produkter.
Forenkling og modernisering af indberetningsforpligtelser.

Lovgivningsmæssigt

Formålet er at forbedre niveauet for investorbeskyttelse og skabe lige vilkår for
investeringsinstitutter overalt i Europa.

Lovgivningsmæssigt

Der er behov for en gennemgang af dette direktiv, da det er vigtigt at sikre, at der
findes passende strukturer til at finansiere pensioner.

Lovgivningsmæssigt

Formålet med gennemgangen er at forbedre og udvikle EF-varemærkeordningen
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varemærke

Meddelelse om e-fakturering

Ikkelovgivningsmæssigt

Hvidbog om e-indkøb
Revision
af
forsikringsformidling

direktivet

om

Gennemgang af håndhævelsesdirektivet

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

med henblik på at forbedre dens kvalitet, effektivitet og merværdi til gavn for
brugerne. Den vil blive baseret på en overordnet evaluering af
varemærkeordningens funktion i Europa og omfatte oprettelsen af et styrket
partnerskab mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) og
varemærkekontorerne i medlemsstaterne og dermed bidrage til at bekæmpe
forfalskning.
I meddelelsen defineres en fælles ramme for et interoperabelt efaktureringssystem med henblik på at øge bevidstheden om elektronisk
fakturering, hvilket vil give væsentlige økonomiske fordele og mindske den
administrative byrde. Alle business- og handelspartnere, navnlig SMV'er, vil drage
fordel af denne øgede bevidsthed.
Hvidbogen vil drage konklusioner af høringerne med udgangspunkt i grønbogen
om e-indkøb fra 2010.
Formålet med revisionen er at forbedre harmoniseringen, retssikkerheden og
definitionernes nøjagtighed og på samme tid undgå de eksisterende
vanskeligheder med gennemførelsen af det nuværende direktiv om
forsikringsformidling på nationalt plan.
Efter rapporten fra oktober 2010 vil gennemgangen indeholde eventuelle
lovgivningsmæssige ændringer til håndhævelsesdirektivet.

Retfærdighed, grundlæggende rettigheder og borgerskab
Lovgivningsinstrument om den fælles
referenceramme
Forslag til henstilling med henblik på at
tillade forhandlingen af en aftale med
USA om databeskyttelse og udveksling
af
oplysninger
til
retshåndhævelsesformål
Grønbog om fri bevægelighed for
dokumenter: dokumenter om civilstand,
ægte
dokumenter
og
legaliseringsforenkling
Meddelelse om den sociale og
økonomiske integration af romaerne i
Europa
Meddelelse om en ligestillingsstrategi
(2010-2015)
Direktiv om retten til information i
straffesager

DA

Lovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt
Lovgivningsmæssigt

Som opfølgning på meddelelsen fra 2010 vil initiativet fastlægge den metode, der
skal anvendes og bruges i praksis med hensyn til den fælles referenceramme.
Der er planer om at udarbejde en henstilling fra Kommissionen til Rådet med
henblik på at tillade, at der indledes forhandlinger om en aftale mellem EU og USA
om beskyttelse af personoplysninger, der overføres eller udveksles i
retshåndhævelsesøjemed. Dette vil give operatørerne retssikkerhed med hensyn
til behandlingen af data i både EU og USA.
Fri bevægelighed for officielle dokumenter vil være en væsentlig forbedring med
henblik på at lette EU-borgernes frie bevægelighed. Formålet er at lette den
gensidige anerkendelse af juridiske dokumenter, da den administrative byrde for
øjeblikket er en hindring for borgerne og virksomhederne.
Formålet er at angive, hvordan EU med udgangspunkt i de gjorte fremskridt
yderligere kan forbedre dets bidrag til fuld social og økonomisk integration af
romaerne. I meddelelsen nævnes en idé om at indbygge specifikke og effektive
tilgange i de relevante overordnede politikker.
Som opfølgning på køreplanen for ligestilling (2006-2010) vil den nye strategi
omsætte det for nylig vedtagne kvindecharter til konkrete aktioner.
For at lette den gensidige anerkendelse af retsafgørelser i hele EU vil
Kommissionen stille forslag om minimumsregler vedrørende mistænktes
rettigheder i straffesager. Disse regler vil sikre, at den tiltalte omgående får
detaljerede oplysninger om sine rettigheder og de anklager, der er rettet mod
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Forslag til forordning om retskonflikter i
sager
vedrørende
ægtefællers
formuerettigheder, herunder spørgsmålet
om
jurisdiktion
og
gensidig
anerkendelse, og til forordning om de
ejendomsmæssige følger af, at par i
andre former for parforhold end
ægteskaber separeres
Meddelelse
om
politikken
for
grundlæggende rettigheder

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse
om
strategien
for
databeskyttelse
Meddelelse om strategien for barnets
rettigheder
(2010-2014)
med
udgangspunkt i en evaluering af
betydningen af EU's instrumenter
vedrørende barnets rettigheder
Forslag til forordning om større
effektivitet
i
fuldbyrdelsen
af
retsafgørelser i Den Europæiske Union:
udlæg i bankindeståender

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt forslag om en
omfattende ordning for fremskaffelse af
bevismateriale i straffesager baseret på
princippet om gensidig anerkendelse,
som
dækker
alle
former
for
bevismateriale
Lovgivningsmæssigt
forslag
om
indførelse af fælles standarder for
fremskaffelse
af
bevismateriale
i
straffesager med henblik på sikring af, at
dette bevismateriale kan anerkendes

Lovgivningsmæssigt

Direktiv om rettigheder for og støtte til
ofre for forbrydelser

Lovgivningsmæssigt

Grønbog om tilbageholdelsesspørgsmål

Ikkelovgivningsmæssigt

DA

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

ham/hende.
Forordningen vil opstille objektive kriterier for fastlæggelsen af gældende
lovgivning i forbindelse med ægtefællers aktiver i tilfælde af internationale
ægteskaber. Dette omfatter endvidere tilfælde, hvor ægtefællernes aktiver befinder
sig i forskellige medlemsstater. Forordningen vil ligeledes omhandle spørgsmålet
om, hvilken national domstol der er kompetent, og indeholde en mekanisme for
anerkendelse og håndhævelse af retsafgørelser fra medlemsstat til medlemsstat.

Denne meddelelse omhandler et EU-system til beskyttelse af grundlæggende
rettigheder og fastlægger Kommissionens tilgang til at sikre effektiviteten af
chartret om grundlæggende rettigheder på tværs af EU's politikker. Den vil f.eks.
indeholde forslag om, at der indføres et kapitel om grundlæggende rettigheder i
alle Kommissionens konsekvensanalyser, og belyser vigtigheden af en årsrapport
med henblik på at overvåge chartrets gennemførelse og overholdelse.
Meddelelse om strategien for beskyttelse af den grundlæggende ret til
databeskyttelse efter Lissabontraktatens ikrafttræden.
I meddelelsen fremføres Kommissionens prioriteter med hensyn til barnets
rettigheder med udgangspunkt i de høringer, der afholdes med EU's institutioner,
Unicef, ngo'er og med børn. Meddelelsen vil endvidere gøre status over, hvorvidt
de forskellige hotlines for savnede børn virker.
Har til formål at lette gældsinddrivelsen for virksomheder og borgere. Især i den
nuværende situation, hvor adgangen til kapital er begrænset, kan hurtig
fuldbyrdelse af fordringer være afgørende for en virksomheds overlevelse. Vi skal
forbedre den grænseoverskridende gældsinddrivelse, da over 60 % af den
grænseoverskridende gæld for øjeblikket ikke bliver inddrevet på det indre marked.
Denne nye model kan få et bredere anvendelsesområde og bør omfatte så mange
former for bevismateriale som muligt under hensyntagen til de berørte
foranstaltninger.

De eksisterende regler, som har til formål at sikre, at bevismateriale fra en anden
medlemsstat kan anerkendes, berører kun dette emne indirekte, da de ikke
opstiller nogen fælles standarder for fremskaffelse af bevismateriale. Der er risiko
for, at udvekslingen af bevismateriale i straffesager kun vil fungere mellem
medlemsstater, hvis nationale standarder for fremskaffelse af bevismateriale ligner
hinanden.
Formålet er at udarbejde et omfattende retsinstrument for beskyttelse af ofre ved
at samle direktivet om erstatning til ofre og rammeafgørelsen om ofre i én retsakt
ud fra en evaluering af de to instrumenter.
Denne grønbog skal afspejle måder, hvorpå man kan styrke den gensidige tillid og
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Lovgivningsmæssigt forslag om juridisk
rådgivning og juridisk bistand

Lovgivningsmæssigt

Revision af Rådets direktiv 90/314/EØF
om pakkerejser, herunder pakkeferier og
pakketure

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt forslag
ECRIS-system
for
tredjelandsstatsborgere

om et
dømte

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt
forslag
om
forbedring af den finansielle godtgørelse
for
konsulær
beskyttelse
i
krisesituationer

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt forslag om ændring
af
afgørelse
1995/553/EF
om
gennemførelse af retten til konsulær
beskyttelse

Lovgivningsmæssigt

Ændring af direktivet om urimelig
handelspraksis
Meddelelse om bekæmpelse af racisme
og fremmedhad

Lovgivningsmæssigt

Forslag til forordning om Eurojust

Meddelelse

DA

om

oprettelse

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

af

en

Ikkelovgivningsmæssigt

effektivisere princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med
tilbageholdelse. Der bør gøres en indsats for at udveksle bedste praksis, og
gennemførelsen af de europæiske fængselsbestemmelser, som er godkendt af
Europarådet, bør støttes.
Proceduremæssige rettigheder – foranstaltning C – Mistænkte og tiltalte personer i
straffesager får ikke konsekvent passende adgang til juridisk rådgivning, som om
nødvendigt er (delvis) gratis, da bestemmelserne om juridisk bistand er meget
forskellige fra medlemsstat til medlemsstat.
Direktivet yder ikke længere passende beskyttelse af forbrugere, der tager på ferie,
og det yder heller ikke virksomhederne tilstrækkelig retssikkerhed. Som følge af
direktivets minimumsharmonisering er den juridiske fragmentering i
medlemsstaterne stor, hvilket forårsager overensstemmelsesomkostninger for de
virksomheder, der er ivrige efter at handle på tværs af grænserne, og kan også
være til skade for de forbrugere, der forsøger at udøve deres juridiske rettigheder i
en grænseoverskridende kontekst.
Formålet er at opstille et fælles indeks og et hit/no hit-system, som skal gøre det
muligt for de enkelte medlemsstaters centrale strafferegistermyndigheder hurtigt at
finde ud af, om en tredjelandsstatsborger er tidligere dømt og i påkommende
tilfælde i hvilke andre medlemsstater.
Af Kommissionens handlingsplan 2007-2009 om effektiv konsulær beskyttelse i
tredjelande fremgår det, at koordinationsmekanismerne i forbindelse med
konsulær beskyttelse kan forbedres. Kommissionen foreslog, at muligheden for at
indføre et godtgørelsessystem for krisesituationer mellem medlemsstaterne blev
undersøgt.
Enhver EU-borger, der befinder sig i et tredjeland, hvor hans eller hendes
medlemsstat ikke er repræsenteret, er berettiget til at modtage effektiv konsulær
bistand fra en hvilken som helst anden medlemsstats ambassader eller konsulater
på samme betingelser som disse ambassaders eller konsulaters statsborgere.
Kommissionen ønsker at hjælpe medlemsstaterne med denne opgave ved at
foreslå konkrete foranstaltninger, der har til formål at sikre, at alle EU-borgere
oplyses om deres rettigheder, og at beskyttelsesomfanget klarlægges. I henhold til
Lissabontraktaten kan Kommissionen stille lovgivningsmæssige forslag med
henblik på at lette en sådan beskyttelse.
Modernisering af direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis over for
forbrugerne.
Meddelelsen vil indeholde en fælles tilgang for bedre at mobilisere og optimere de
eksisterende juridiske og finansielle instrumenter med henblik på at tackle racisme,
fremmedhad og diskrimination.
Formålet er at bemyndige Eurojust til direkte at indlede undersøgelser, at gøre
dets interne struktur mere effektiv og at inddrage Europa-Parlamentet og de
nationale parlamenter i evalueringen af Eurojusts aktiviteter i henhold til artikel 85 i
TEUF.
Mulighed for at tildele Eurojusts nationale medlemmer yderligere beføjelser,
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europæisk offentlig anklagemyndighed
ud fra Eurojust
Lovgivningsmæssigt forslag om gensidig
anerkendelse af visse dokumenter om
civilstands virkning
Lovgivningsmæssigt
forslag
om
fritagelse for formaliteterne i forbindelse
med legalisering af dokumenter mellem
medlemsstaterne

Lovgivningsmæssigt

styrkelse af Eurojust-kollegiets beføjelser eller oprettelse af en europæisk offentlig
anklagemyndighed.
Opfølgning på grønbogen om fri bevægelighed for dokumenter, dokumenter om
civilstand, ægte dokumenter og forenkling af lovgivningen.

Lovgivningsmæssigt

Opfølgning på grønbogen om fri bevægelighed for dokumenter, dokumenter om
civilstand, ægte dokumenter og forenkling af lovgivningen.

Forslag om reform af den fælles
fiskeripolitik

Lovgivningsmæssigt

Forordninger om 2011-fiskerimuligheder

Lovgivningsmæssigt

Forordninger om flerårig forvaltning eller
flerårige
genopretningsplaner
for
udvalgte arter såsom laks i Østersøen,
almindelig tun, kuller, sild i Det Keltiske
Hav, sydlig kulmule og jomfruhummer
MARITIM VIDEN 2020: maritime data og
observationer for intelligent vækst

Lovgivningsmæssigt

Reformpakken om den fælles fiskeripolitik vil omfatte følgende forslag:
- et forslag om en ny grundforordning om den fælles fiskeripolitik, herunder
akvakultur,
- et forslag til ny forordning om den fælles markedsordning,
- forslag om den nye fælles fiskeripolitiks finansielle dimension,
- tekniske foranstaltninger.
Forskellige forordninger, som omfatter Østersøen, Sortehavet, andre områder i
Atlanterhavet og Nordsøen og dybvandsarter for perioden 2011-2012. Forud for
alle disse forordninger vil Kommissionen komme med en meddelelse til Rådet.
For så vidt angår kuller, sild, sydlig kulmule og jomfruhummer vil de foreslåede nye
planer bl.a. indeholde bestemmelser om fastsættelse af TAC for hvert år, således
at målene om at udnytte denne bestand i henhold til det maksimale bæredygtige
udbytte vil blive nået. For så vidt angår almindelig tun, skal den aktuelle
genopretningsplan ændres i lyset af resultatet af ICCAT's 2009-forhandlinger.
For øjeblikket er ansvaret for indsamling af data om de europæiske have fordelt på
regionale, nationale, offentlige og private organisationer, der indsamler data over
åbent hav og kystvande, territoriale farvande og jurisdiktionsfarvande.
Handlingsplanen for det europæiske havobservations- og havdatanetværk vil
skitsere en række tiltag, som skal gøre det muligt for offentlige og private
operatører at tilbyde bedre ydelser.
Formålet med forslaget til forordning er at sikre kontinuerlig beskeden finansiel
støtte til yderligere fremme af udviklingen og gennemførelsen af den integrerede
maritime politik i resten af den tid, der er omfattet af de aktuelle finansielle
overslag, i perioden 2011-2013.

Søfart og fiskeri

Europa-Parlamentets
og
Rådets
forordning om oprettelse af et program til
støtte for yderligere udvikling i retning af
en integreret maritim politik

DA

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt
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Meddelelse om havbassiner (Nordsøen
og Atlanterhavet)

Ikkelovgivningsmæssigt

Forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om ændring af
forordning nr. 1288/2009 om tekniske
overgangsforanstaltninger

Lovgivningsmæssigt

Europa-Parlamentets
og
Rådets
forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse om en EF-handlingsplan
med henblik på at reducere utilsigtet
fangst af havfugle i fiskeredskaber

Ikkelovgivningsmæssigt

Europa-Parlamentets
og
Rådets
forordning om en forvaltningsplan for
pelagiske bestande i Østersøen

Lovgivningsmæssigt

Europa-Parlamentets
og
Rådets
forordning om revision af Rådets
forordning (EF) nr. 1098/2007 om en
flerårig plan for torskebestandene i
Østersøen
Europa-Parlamentets
og
Rådets
forordning
om
en
langsigtet
forvaltningsplan for rødspætte- og
tungebestanden i Nordsøen
Nye vækstkilder fra havene: meddelelse
om "blå vækst" – en ny vision for
bæredygtig vækst i kystområder og
maritime sektorer
Meddelelse
om
de
finansielle
konsekvenser
af
integrationen
af
havovervågningen

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Udarbejdelse af initiativer til gennemførelse af den integrerede maritime politik i
Nordsø- og Atlanterhavsbassinerne efter tilsvarende meddelelser, der allerede er
blevet udarbejdet om Middelhavet, Østersøen og Det Arktiske Hav.
Da man på Rådets møde i november 2009 ikke kunne nå til enighed om
permanente tekniske foranstaltninger i Atlanterhavet (KOM(2008)324), enedes
man om en forordning om tekniske overgangsforanstaltninger, som skal sikre, at
de presserende tekniske foranstaltninger, der fastsættes i bilag III til forordning nr.
43/2009 om TAC og kvoter, også finder anvendelse efter den 1. januar 2010.
Forslaget om ændring af forordningen om overgangsforanstaltninger har til formål
at forlænge dens gyldighed i yderligere 18 måneder.
En mulighed er at ændre bestemmelsen om, at finnernes vægt kun må udgøre 5 %
af hajfangstens levende vægt (før forarbejdning), så finnernes vægt under ingen
omstændigheder overstiger 5 % af hajfangstens rensede vægt (uden indvolde og
hoved). En anden mulighed ville være at føre en ”finnerne i behold”-politik, hvorved
finnerne skal blive siddende på kroppen.
Med henblik på at indlemme miljøbeskyttelseskravene i den fælles fiskeripolitik er
et af Fællesskabets mål at forbedre fiskerimetoderne med henblik på at mindske
utilsigtet og uønsket fangst og indvirkningen på havmiljøet.
Forordningen har til formål at opstille en langsigtet forvaltningsramme for pelagiske
bestande i Østersøen. Den vil opstille langsigtede mål for forvaltningen af
bestande og indeholde specifikke bestemmelser, der er nødvendige for at nå disse
mål.
I
Rådets
forordning
(EF)
nr.
1098/2007
hedder
det,
at
forvaltningsforanstaltningerne skal evalueres i 2010 og evt. revideres, hvis
evalueringen kræver det.

Forordningen har til formål at revidere den langsigtede forvaltningsramme for
rødspætte- og tungefiskeri i Nordsøen og at opstille langsigtede mål for
forvaltningen af bestande baseret på resultaterne af gennemførelsen af den første
forvaltningsplan.
Meddelelsen vil bygge på en undersøgelse af de fremtidige vækstscenarier for
kystområderne og den maritime økonomi med særlig vægt på positive
indvirkninger på beskæftigelsen.

Ikkelovgivningsmæssigt

Kommissionen er blevet anmodet om at fastlægge de finansielle konsekvenser af
oprettelsen af en fælles ramme for informationsudveksling.

Lovgivningsmæssigt

Forordningerne skal tilpasses/erstattes i overensstemmelse med EU's prioriteter
og med det formål at tilpasse gennemførelsen af samhørighedspolitikken for

Regionalpolitik
Lovgivningsmæssige forslag om Den
Europæiske
Fond
for

DA
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Regionaludvikling
(EFRU)
og
Samhørighedsfonden
Strategirapport
om
EU's
samhørighedspolitik 2010 – meddelelse
om medlemsstaternes gennemførelse af
de samhørighedspolitiske programmer
2007-2013

DA

Ikkelovgivningsmæssigt

programperioden 2014-2020. De vil blive ledsaget af nye europæiske strategiske
retningslinjer for samhørighed for perioden efter 2013.
Formålet er at opsummere de 27 nationale strategirapporter om bidraget til
samhørighedspolitikkens målsætninger, fondenes opgaver og gennemførelsen af
Fællesskabets strategiske retningslinjer, de nationale strategiske referencerammer
og de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse.
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Meddelelse
om
styrkelse
af
samhørighedspolitikkens
bidrag
til
bæredygtig udvikling af EU's regioner og
gennemførelse af Europa 2020
Meddelelse
om
styrkelse
af
samhørighedspolitikkens
bidrag
til
udvikling af en videnbaseret økonomi og
regional innovation og gennemførelse af
Europa 2020
EU-strategi for Donau-området

Ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelsen
vil
indeholde
politiske
retningslinjer
for,
hvordan
samhørighedspolitikkens målsætninger inden for området bæredygtig udvikling
kan indrettes efter Europa 2020-visionen med hensyn til fremme af en mere
ressourceeffektiv, grønnere og mere konkurrencedygtig økonomi.
Meddelelsen vil indeholde en politisk vejledning i, hvordan man kan indrette de
samhørighedspolitiske mål efter Europa 2020-visionen inden for området intelligent
vækst med hensyn til udviklingen af regionale økonomier baseret på viden og
innovation.

Ikkelovgivningsmæssigt

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i juni 2009 Kommissionen til at
forelægge en EU-strategi for Donau-området inden december 2010.

Meddelelse om et ressourceeffektivt
Europa og en intelligent bæredygtig
bioøkonomi

Meddelelse

Kommissionens forslag til det ottende
rammeprogram

Lovgivningsmæssigt

Kommissionens forslag til det ottende
rammeprogram for Euratom

Lovgivningsmæssigt

(**) Forslag til Rådets henstilling om
fælles
planlægning
for
landbrug,
fødevaresikkerhed og klimaændringer

Ikkelovgivningsmæssigt

(**) Forslag til Rådets henstilling om
fælles
planlægning
for
sundhed,
fødevarer
og
forebyggelse
af
kostrelaterede sygdomme
(**) Forslag til Rådets henstilling om
fælles
planlægning
for
kulturarv,
klimaændringer og sikkerhed

Ikkelovgivningsmæssigt

Formålet er at mobilisere forsknings-, innovations- og uddannelsesverdenen til at
udstikke og lette vejen mod et ressourceeffektivt Europa og opstille en vision og en
handlingsplan for en bæredygtig og innovativ europæisk bioøkonomi. I
meddelelsen beskæftiger man sig med politikrammen og de konkrete
foranstaltninger, der bidrager til innovationsunionen som fastsat i Europa 2020strategien, og fastsætter strategiske dagsordener, gennemførelsesbestemmelser
og overvågningssystemer med henblik på at sikre fremgang.
Dette forslag vedrører TEUF-rammeprogrammet for forskningsfinansiering for
perioden 2014-2020. Forslaget, som indeholder de overordnede retningslinjer, vil
blive yderligere detaljeret i en række forslag til specifikke programmer og regler for
deltagelse.
Dette forslag vedrører Euratom-rammeprogrammet for forskningsfinansiering for
perioden 2014-2018. Forslaget, som indeholder de overordnede retningslinjer, vil
blive yderligere detaljeret i en række forslag til specifikke programmer og regler for
deltagelse.
Som nævnt i Europa 2020 vil Kommissionen arbejde for at færdiggøre det
europæiske forskningsrum (ERA), navnlig ved at styrke den fælles planlægning
med medlemsstaterne. Fødevaresikkerhed og klimaændringernes indvirkning på
landbruget blev fastlagt som store samfundsmæssige udfordringer for Europa, som
skal tages op via et fælles planlægningsinitiativ.
Sundhed, fødevarer og forebyggelse af kostrelaterede sygdomme blev fastlagt
som store samfundsmæssige udfordringer for Europa, som skal tages op via et
fælles planlægningsinitiativ.

Forskning og innovation

Forslag
vedrørende
rammeprogrammet
for

DA

Euratomnukleare

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Dette fælles planlægningsinitiativ vil sikre, at EU-medlemsstaterne optimerer og
udnytter deres fælles kritiske masse ved at koordinere deres indsats. Det primære
formål er at undersøge de miljømæssige ændringers indvirkning på kulturarven,
udvikle foranstaltninger til beskyttelse og sikring af kulturarven samt gennemføre
bæredygtig udvikling på kulturarvsområdet.
Formålet med lovgivningsforslaget – som vedrører 2012 og 2013 – er at videreføre
de aktiviteter, der er planlagt i det syvende rammeprogram for Euratom, som blev
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forsknings- og
(herunder ITER)

uddannelsesaktiviteter

vedtaget i 2006, og at støtte opbygningen af ITER under hensyntagen til de nye
budgetmæssige behov.

Beslutning om det specifikke program for
indirekte foranstaltninger

Reglerne for deltagelse opstiller en bred ramme, som skal sikre effektiv
gennemførelse af Euratom-rammeprogrammet under hensyntagen til behovet for
uhindret adgang for alle deltagere via forenklede procedurer.

Forordning om fastsættelse af reglerne
for deltagelse og for udspredelse af
forskningsresultaterne
Meddelelse
om
en
overordnet
handlingsplan for udvikling af ERA
Midtvejsevaluering
rammeprogram

af

det

Ikkelovgivningsmæssigt

syvende

Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse om en kvalitetsramme for
forsyningspligtydelser
Revision
af
2005-pakken
om
forsyningspligtydelser

Ikkelovgivningsmæssigt

Evalueringsrapport om 2005-pakken om
forsyningspligtydelser

Ikkelovgivningsmæssigt

I denne meddelelse fastlægges de foranstaltninger, der skal iværksættes for at
gennemføre forsknings- og innovationsplanen. Dette vil endvidere blive forbundet
med forberedelsen af det ottende rammeprogram.
Under denne gennemgang vil der blive draget konklusioner, der skal tages hensyn
til i forbindelse med udarbejdelsen af det ottende rammeprogram, der skal stilles
forslag om i 2011.

Forsyningspligtydelser
Ikkelovgivningsmæssigt

Dette initiativ vil bygge på den protokol, der er vedlagt Lissabontraktaten som
bilag.
Rammeteksten udløber i november 2011. Formålet med revisionen er at tilpasse
reglerne i henhold til den evalueringsrapport, der skal udarbejdes i 2010. Et sådant
initiativ skal ses i lyset af opstillingen af en kvalitetsramme for offentlige og sociale
tjenesteydelser som fastlagt i formandens politiske retningslinjer.
Denne rapport skal udarbejdes med udgangspunkt i en offentlig høring, der vil
blive indledt i de kommende uger. Initiativer vedrørende tjenesteydelser af almen
økonomisk interesse skal ses i lyset af opstillingen af en kvalitetsramme for
offentlige og sociale tjenesteydelser.

Intelligent regulering
Meddelelse om intelligent regulering

Rådets
afgørelse
om
en
solidaritetsbestemmelse (forslag, som vil
blive fremlagt sammen med HR/VP)

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

I denne meddelelse opstilles Kommissionens prioriteter for intelligent regulering,
som omfatter foranstaltninger til forenkling af eksisterende lovgivning og lettelse af
den administrative byrde, udvikling af en mere systematisk tilgang til evaluering af,
i hvilket omfang lovgivningen og politikkerne har nået deres mål, og anvendelse af
konsekvensanalyser til at sikre kvaliteten af de nye forslag.
Gennemførelse af den bestemmelse i artikel 222, stk. 3, i TEUF, som kræver, at
de nærmere regler for Unionens gennemførelse af denne solidaritetsbestemmelse
fastlægges ved en afgørelse vedtaget af Rådet på fælles forslag af Kommissionen
og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik.

Beskatning og toldunion
Meddelelse
om
momsstrategi

den

fremtidige

Meddelelse om beskatning og udvikling:

DA

Ikkelovgivningsmæssigt

Formålet med denne meddelelse er at fastlægge foranstaltninger, som kan
mindske den administrative byrde, bekæmpe svig, modernisere og forenkle det
aktuelle system.
Denne meddelelse fremmer princippet om god forvaltning på beskatningsområdet

40

DA

samarbejde med udviklingslandene om
fremme af god forvaltningspraksis på
beskatningsområdet
Revision
af
energibeskatning

direktivet

om

Lovgivningsmæssigt

Revision
af
forordningen
om
toldmyndighedernes indgriben over for
varer, der mistænkes for at krænke visse
intellektuelle ejendomsrettigheder
Forslag
om
en
minimumsstandardmomssats, der skal
finde anvendelse fra og med 2011
Forslag
om
momsbehandling
af
rabatkuponer (og andre rabatordninger)
Grønbog om en ny momsstrategi

Lovgivningsmæssigt

Meddelelse om det
initiativ "Borgerne først"
Meddelelse
arveafgifter

om

skattepolitiske

samordning

af

Lovgivningsmæssigt forslag om et fælles
konsolideret
selskabsskattegrundlag
(CCCTB)
Revision af direktivet om beskatning af
renter og royalties, der betales mellem
associerede selskaber i forskellige
medlemsstater (omarbejdning)

og støtter udviklingslandene i deres kamp mod skatteunddragelse og anden
skadelig praksis på beskatningsområdet. Den indeholder endvidere forslag om at
styrke beskatningsforvaltningen og forvaltningen af de offentlige finanser i disse
lande.
I forbindelse med Europa 2020-strategien og som et vigtigt bidrag til kampen mod
klimaændringer og opnåelsen af en mere bæredygtig og ressourceeffektiv
økonomi
vil
det
reviderede
direktiv
supplere
den
europæiske
emissionshandelsordning og beskatte energiprodukter med udgangspunkt i deres
energiindhold og CO2-emissionsniveau.
Formålet er at forenkle procedurerne og gøre reglerne mere klare.

Lovgivningsmæssigt

Den minimumsstandardmomssats, der for øjeblikket finder anvendelse, udløber
den 31. december 2010, og det foreslås at fortsætte med det aktuelle niveau.

Lovgivningsmæssigt

Forslaget har til formål at modernisere de eksisterende momsregler
(beskatningsgrundlag) for rabatkuponer.
Høringsdokument om en ny momsstrategi, som sikrer, at den tilpasses efter en
økonomisk virkelighed i konstant forandring, og som navnlig tager højde for den
nye it-teknologiske udvikling (med henblik på at vedtage en meddelelse om en ny
momsstrategi i anden halvdel af 2011).
I forbindelse med nyorienteringen af enhedsmarkedet er formålet at fastlægge
områder, der er af interesse for borgerne (herunder dobbeltbeskatning, pension,
sommerhus, kapitaludbytte og indkomstskat), med henblik på at udvikle soft law.
Formålet er at fremme samordningen af arveafgifter mellem EU's medlemsstater
med henblik på at undgå dobbeltbeskatning og dobbelt ikkebeskatning i
grænseoverskridende situationer.
Forslaget
har
til
formål
at
forenkle
skattereglerne,
mindske
overensstemmelsesomkostningerne og fjerne skattemæssige hindringer, som
selskaberne for øjeblikket støder imod, når de opererer på tværs af grænserne.
Formålet er at udvide direktivets anvendelsesområde ved at sænke tærsklerne for
deltagelse, indlemme indirekte holdingselskaber og ajourføre bilaget
(selskabstyper).

Ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

Handel
Forslag til forordning om anvendelse
af arrangementet med generelle
toldpræferencer (GSP) fra 1. januar
2014
Forslag til forordning om oprettelse af
overgangsordninger for internationale

DA

Lovgivningsmæssigt

Den nye forordning vil gennemgå og afgrænse det aktuelle GSP med henblik på at
sikre dets enkelhed og forudsigelighed og optimere dets støtte til bæredygtig
udvikling og de mest trængende udviklingslande.

Lovgivningsmæssigt

Siden Lissabontraktaten trådte i kraft, hvorved EU har fået enekompetence i
forbindelse med direkte udenlandske investeringer, kan der stilles spørgsmålstegn
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investeringsaftaler
medlemsstater og tredjelande

mellem

Meddelelse om EU's investeringspolitik

Ikkelovgivningsmæssigt

Forslag til forordning om forlængelse af
gyldigheden af arrangementet med
generelle toldpræferencer (GSP) (rollover-forordning)

Lovgivningsmæssigt

Forslag til forordning om indretning af
beslutningstagningen
på
det
handelspolitiske område i lyset af
Lissabontraktatens ikrafttræden
Handelsaftale om bekæmpelse af
forfalskning (Rådets beslutninger med
henblik på tilladelse til undertegnelse og
indgåelse af aftalen)

Lovgivningsmæssigt

Rapport om hindringer for handel og
investering

Ikkelovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt

ved medlemsstaternes internationale investeringsaftaler og de forpligtelser, de har
påtaget sig heri. Formålet er at skabe retssikkerhed, for så vidt angår statussen for
og gyldigheden af de internationale investeringsaftaler, der er blevet indgået
mellem medlemsstaterne og tredjelande, ved at give tilladelse til, at sådanne
aftaler kører videre, og ved at opstille en proceduremæssig ramme for
medlemsstaternes forhandlinger om og indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden.
Formålet er at udstikke de overordnede linjer, inden for hvilke EU's fremtidige
investeringspolitik vil udvikle sig. Meddelelsen vil omfatte en stor
værktøjskasse/idékasse, der kan danne grundlag for forelæggelsen og drøftelsen
af nye forhandlingsdirektiver om fremtidige investeringsforhandlinger med
tredjelande.
Teknisk forlængelse af det nuværende arrangement med generelle
toldpræferencer (GSP), som også sikrer kontinuiteten af de særlige undersystemer
GSP+ og EBA (Everything But Arms). Forslaget til forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 732/2008 omfatter kun de tekniske ændringer, der er
nødvendige for at forlænge gyldigheden af det nuværende GSP til den 31.
december 2013. Forslaget indeholder ikke nogen gennemgang af de for øjeblikket
begunstigede landes opfyldelse af kriterierne.
Omnibusforordningen om handel vil vedrøre visse specifikke procedurer for
beslutningstagning på det handelspolitiske område, som tidligere har været fritaget
fra udvalgsproceduren.
Foranstaltningen vil bestå af et forslag til beslutning om tilladelse til undertegnelse
af aftalen og et forslag til beslutning om indgåelse af aftalen. Formålet med ACTAforhandlingerne er at opstille en international ramme, der forbedrer håndhævelsen
af love om intellektuel ejendomsret, ved at forbedre de internationale standarder
med hensyn til bekæmpelse af de omfattende krænkelser af intellektuelle
ejendomsrettigheder, der ofte udøves af kriminelle organisationer.
Formålet er at fastlægge måder, hvorpå man kan forbedre markedsadgangen og
forskriftsmiljøet for de europæiske virksomheder.

Transport
Bæredygtig transportpakke: revision
af TEN-T-retningslinjerne

Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt

Bæredygtig
transportpakke:
strategisk transportteknologiplan

Ikkelovgivningsmæssigt

Sikkerhedspakke: meddelelse: mod et
europæisk
område
for
færdselssikkerhed:
strategiske
retningslinjer for færdselssikkerhed frem
til 2020

Ikkelovgivningsmæssigt

DA

Det lovgivningsmæssige forslag om revision af de aktuelle TEN-T-retningslinjer vil
fokusere på et centralt net, der giver forventning om at ville yde det største bidrag
til opfyldelsen af TEN-T-politikkens målsætninger. Det vil blive ledsaget af en
statusrapport om de TEN-T-prioriterede projekter og TEN-T-politikken.
Den strategiske transportteknologiplan vil opstille en strategisk ramme for
forskning og teknologisk udvikling og udbredelse baseret på politiske behov og på
en vision om et integreret effektivt og miljøvenligt transportsystem inden 2050.
De strategiske retningslinjer vil beskrive foranstaltninger med hensyn til
færdselssikkerhed på en integreret måde (chaufførernes adfærd, køretøjernes og
infrastrukturernes sikkerhed) og på tværs af forskellige politikområder (transport,
folkesundhed, forskning, nye teknologier, færdselssikkerhedens eksterne
dimension).
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Rapport om
lufthavne

sikkerhedsscannere

i

Meddelelse om passagerrettigheder

Ikkelovgivningsmæssigt

Indre markedspakke: omarbejdning af
den første jernbanepakke
Lufthavnspakke:
meddelelse
lufthavnspolitik
ledsaget
lovgivningsmæssige forslag

Ikkelovgivningsmæssigt

om
af

Lovgivningsmæssigt

Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt

e-mobilitetspakke

Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt

Pakke om en social maritim dagsorden

Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt

Meddelelse
om
vejgodstransport
Meddelelse
om
jernbanemarkedet

DA

markedet

for

Ikkelovgivningsmæssigt

adgang

til

Ikkelovgivningsmæssigt

Rapporten vurderer sikkerhedsscannerne med hensyn til effektivitet, men også
med hensyn til sundhedsrisici, krænkelse af grundlæggende rettigheder og retten
til privatlivets fred.
Meddelelsen gør status over passagerrettighederne inden for alle transportformer.
Den indeholder resultater af offentlige høringer og en vurdering af, hvorvidt
anvendelsen af de nuværende EU-regler sikrer tilstrækkelig beskyttelse af
passagerrettigheder. Derudover fastlægger den eventuelle indsatsområder.
Omarbejdningen klarlægger de eksisterende bestemmelser i den første
jernbanepakke med henblik på at øge nøjagtigheden og/eller forbedre
gennemførelsesvejledningen.
I meddelelsen gøres der status over lufthavnspolitikken samt over fremskridt med
gennemførelsen af kapacitetshandlingsplanen, og behovet for at gennemgå
forordningen om slots og direktivet om ground handling (håndtering på jorden)
tages op.
Dette sæt lovgivningsmæssige foranstaltninger vil indføre udbredelse af ny
teknologi inden for forskellige transportformer til støtte for et effektivt og
bæredygtigt transportsystem. Foranstaltningerne vil vedrøre integreret udstedelse
af togbilletter, digitalt tachometer, elektroniske bompengesystemer, integrerede
maritime data osv.
I denne pakke drøftes forskellige aspekter af det menneskelige element inden for
søtransport, især uddannelse og certificering af søfarere (meddelelse om en social
dagsorden for søtransport, forslag til direktiv om kontrol med ILO-konventionens
anvendelse, forslag om revision af direktiv 2008/106/EF om uddannelse af
søfarere).
Gennemgang af funktionen af det indre marked for vejgodstransport, herunder
vejcabotage.
Gennemgang af jernbanemarkedets organisation, herunder markedet for national
passagertransport.
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Bilag III: liste over forenklingsinitiativer2
Titel

Forenklingstiltag

Omfang og mål

År

Ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1276/2008 om
overvågning i form af fysisk kontrol i forbindelse med eksport af
landbrugsprodukter, der giver ret til udbetaling af restitutioner
eller andre beløb, og forordning (EF) nr. 612/2009 om fælles
gennemførelsesbestemmelser
for
eksportrestitutioner
for
landbrugsprodukter
Forenklingspakke om ændring af Rådets forordning (EF) nr.
1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra ELFUL og
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles
regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte
til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for
landbrugere, om ændring af forordning nr. 1290/2005, 247/2006,
378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af
proceduren for godkendelse af ordningen for frivillig mærkning af
oksekød
Kommissionens forordning om (nye) regler for fordeling af
fødevarer til de dårligst stillede personer i Fællesskabet

Revision

Ved udførelsen af denne kontrol skriver myndighederne
håndskrevne kommentarer på tolddokumenterne, som det er
vanskeligt at læse og forstå. Standardoplysninger med
digitalkoder vil løse dette problem. Et bilag erstatter fem.

2010

Revision

2010

Fællesskabsinitiativ
bevægeapparatet

Omarbejdning

Formål: at mindske den administrative byrde i forbindelse med
krydsoverensstemmelseskontrol
ved
at
forenkle
områdeerklæringerne,
mindske
antallet
af
medlemsstatsrapporter om udvikling af landdistrikter, indføre
betalingsfrister for visse foranstaltninger og tilpasse
forordningerne
til
delegerede
beføjelser
og
gennemførelsesbeføjelser i henhold til TEUF.
Formålet er at mindske den administrative byrde i forbindelse
med godkendelse af den frivillige mærkning af oksekød. Dette
kræver en ændring af forordning nr. 1760/2000.
Formålet er at sikre klarere, enklere og mere effektive
gennemførelsesregler for fordeling af fødevarer til de dårligst
stillede personer i Fællesskabet.
Formålet med initiativet er at indarbejde bestemmelserne om
beskyttelse af arbejdstagernes helbred og sikkerhed mod risici
for arbejdsbetingede sygdomme i bevægeapparatet i et enkelt
lovinstrument.
Formålet er at undersøge mulighederne for at forenkle
bestemmelserne om oplysning og høring af arbejdstagere, når
hele evalueringsrapporten om forordning (EF) nr. 1435/2003
(statut for det europæiske andelsselskab) er færdig i 2011.

om

arbejdsbetingede

sygdomme

i

Revision af Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om
supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske
andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse
og af Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om
fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det
europæiske selskab for så vidt angår medarbejderindflydelse
Forslag til forordning om et fællesskabssystem for registrering af
transportører af radioaktivt materiale

2

DA

Revision/ophævelse

Revision

Revision

Omarbejdning

Formålet er at kodificere og forenkle Fællesskabets lovramme
for mere sikker og gennemsigtig transport af radioaktivt
materiale.

2010

2010

2011

2011/12

2010

Mange af disse punkter har til formål at mindske den administrative byrde.
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DA

Omarbejdning af den grundlæggende lovgivning
sikkerhedsstandarder på strålingsbeskyttelsesområdet

om

Revision af en henstilling om radiologiske konsekvenser

Revision

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
opstilling af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer
tilhørende kategori L og af systemer, komponenter og separate
tekniske enheder, som er beregnet til sådanne køretøjer
Forordning
om
typegodkendelse
af
landbrugsog
skovbrugskøretøjer (ophævelse af 24 direktiver)
Kommissionens direktiv om ændring af Rådets direktiv
80/720/EØF, 86/298/EØF, 86/415/EØF og 87/402/EØF samt
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF og
2003/37/EF
om
typegodkendelse
af
landbrugsog
skovbrugstraktorer
Direktiv 94/25/EF om fritidsfartøjer

Ophævelse

Ophævelse
Revision

Direktiv 97/68/EF om emission af forurenende luftarter og
partikler fra ikkevejgående maskiner
Direktiv 2000/14/EF om støjemission i miljøet fra maskiner til
udendørs brug

Direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr

DA

45

Formålet er at omarbejde 10 retsakter til et enkelt direktiv om
grundlæggende sikkerhedsstandarder for beskyttelse mod farer
ved eksponering for ioniserende stråling og at ajourføre det i
henhold til anbefalingerne fra Den Internationale Kommission for
Strålebeskyttelse (ICRP).
Formålet er at forklare, forenkle og forbedre henstillingen
vedrørende artikel 37, hvorved Kommissionen afgiver udtalelser
om gennemførelsen af planer, som medfører frigivelse af
radioaktivt spildevand, som kan få radiologiske konsekvenser
for de omkringliggende medlemsstater.
Formålet er at mindske den administrative byrde for industrien,
EU's
lovgivningsmyndigheder,
de
nationale
lovgivningsmyndigheder
samt
typegodkendelsesmyndighederne.
Forslaget vil ophæve 24 direktiver og erstatte dem med en
forordning.
Forslaget vil ændre seks direktiver om landbrugstraktorer med
henblik på at klarlægge og forbedre de tekniske krav.

2011

Formålet er at forbedre støj- og udstødningsemissioner fra
fritidsfartøjer og at beskytte menneskers sundhed og miljøet
bedre og samtidig begrænse overholdelsesomkostningerne som
følge af forskellige emissionsstandarder i forskellige
jurisdiktioner. Direktivet vil blive indrettet efter den nye
lovgivningsramme (afgørelse 768/2008/EF).
Forslaget vil forenkle reglerne for markedsføring af
ikkevejgående maskiner, herunder typegodkendelse, og indrette
dem efter den nye lovgivningsramme (afgørelse 768/2008/EF).
Forslaget vil forenkle direktivets anvendelse, revidere dets
procedurer for overensstemmelsesvurdering og forbedre
markedsovervågningen. Direktivet vil blive indrettet efter den
nye lovgivningsramme (afgørelse 768/2008/EF).
Revisionen har til formål at erstatte mange upraktiske og
ineffektive administrative bestemmelser med mere moderne
elektroniske instrumenter og at fokusere på håndhævelse og
bedre værktøjer til de nationale myndigheder.

2010

2010

2010

2010
2010

2010

2010

2010

DA

Gødninger – forslag til Kommissionens forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på at
tilpasse bilag I og IV til den tekniske udvikling
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF af 16.
december 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand

Revision

Lovgivningsmæssigt forslag om sammenhæng i/forenkling af
affaldslovgivningen
(indretning
af
produktspecifik
affaldslovgivning efter affaldsrammedirektivet, hvilket omfatter
direktiverne om udtjente køretøjer, batterier og emballage)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998
om statistisk registrering af vejgodstrafikken
Forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik

Gennemgang

Europa-Parlamentets og
frugttræer

Rådets

direktiv

2001/109/EF

Formålet er at ændre forordningens bilag IV med henblik på at
sikre, at CEN-standarderne kan anvendes som reference for
officiel kontrol.
Bestemmelserne vil blive forenklet/strømlinet med henblik på at
mindske den administrative byrde, især med hensyn til
indberetningsforpligtelser.
En risikobaseret forvaltningstilgang vil hjælpe med at forenkle
forvaltningen af vandforsyningerne og vil mindske overvågningsog indberetningsbyrden.
Formålet er at foretage en komplet screening af EU's
genbrugsdirektiver i den nye Kommission.

2011

Revision

Forslaget har til formål at fritage Malta fra indberetningskravene
i Rådets forordning nr. 1172/98.

2011

Revision

Denne revision har til formål at forenkle forordningen og indrette
den
efter
andre
indberetningskrav
i
Fællesskabets
affaldslovgivning.
Forslaget har til formål at mindske antallet af variabler i
plantageundersøgelsen, at opstille tærskelværdier på nationalt
plan, som giver mulighed for fritagelse fra indberetningskravene,
og at øge anvendelsen af administrative data eller andre
oplysninger i stedet for undersøgelser.
Forslaget vil ændre direktivets anvendelsesområde med henblik
på at begrænse indberetningskravene. Medlemsstaterne vil
kunne bruge estimationsteknikker i stedet for undersøgelser til
indsamling af statistiske oplysninger.
Forslaget vil ophæve visse trin, som borgerne skal igennem
med henblik på at få en retsafgørelse anerkendt og fuldbyrdet i
udlandet.

2010

om

Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af
statistiske oplysninger vedrørende turisme

Revision

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence
og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civilog handelsretlige område
Forslag om ændring af EU's retsinstrumenter om databeskyttelse

Revision

Ændring af Schengengrænsekodeksen

DA

Revision

2010

2010

2012

2010

2010

2011

2010
EU's lovramme for beskyttelse af personoplysninger vil blive
bragt i overensstemmelse med Lissabontraktaten og vil blive
forenklet og tilpasset den teknologiske udvikling.
Formålet er at indrette kodeksen efter forordningen om
programmet vedrørende personer med status som registreret
rejsende og forordningen om ind- og udrejse, at lette og
harmonisere specifikke aspekter ved grænsekontrol og at
afhjælpe de svagheder, der er blevet blotlagt, siden kodeksen
blev vedtaget.

Revision

46

2011

DA

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse
af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem
tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr.
1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98
Kommissionens forordning om regler for gennemførelse af
Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EFordning for inspektion, overvågning, kontrol, tilsyn og
håndhævelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik og om ændring
af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om
oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur
Forslag om reform af den fælles fiskeripolitik

Revision

Ændringerne er nødvendige i lyset af Lissabontraktatens
ikrafttræden og behovet for at omallokere bestemmelser om
tekniske foranstaltninger, der for øjeblikket er indeholdt i
forordningen om fiskerimuligheder i Østersøen.

2010

Revision

Formålet er at modernisere procedurerne og lette bedre
håndhævelse ved at mindske byrden på sektorerne og de
offentlige myndigheder og øge anvendelsen af it-værktøjer til at
mindske indberetningsforpligtelserne.

2010

Revision

2011

Forslag til direktiv om fuldstændig gennemgang af Rådets fjerde
og syvende direktiv med henblik på fremsættelse af et eller flere
direktivforslag
RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001
om statut for det europæiske selskab (SE)
Omarbejdning af forordning (EF) nr. 725/2004 om bedre sikring
af skibe og havnefaciliteter og ophævelse af direktivet om bedre
havnesikring
e-mobilitetspakke: omarbejdning af forordning (EF) nr. 3821/85
om kontrolapparatet inden for vejtransport (tachometer)

Revision

Forslag til
skibsudstyr

om

Omarbejdning

Indre markedspakke: omarbejdning af den første jernbanepakke:
forenkling og modernisering af lovgivningsrammen for adgang til
markedet for jernbanetransport

Omarbejdning

Lovgivningsmæssigt forslag om omarbejdning af direktivet om et
trafikovervågningssystem for skibsfarten i Fællesskabet

Omarbejdning

Reformen vil omfatte en ny grundforordning om den fælles
fiskeripolitik, som omfatter akvakultur, en ny forordning om den
fælles markedsordning og finansielle forslag. Den vil forenkle
forskriftsmiljøet overalt, hvor dette er muligt.
Gennemgribende revision af det fjerde og syvende
regnskabsdirektiv med henblik på at tage højde for SMV'ernes
specifikke interesser.
Eventuel forenkling af reglerne om oprettelse af et europæisk
selskab (SE) og om flytning af dets hjemsted.
Skal klarlægge og forbedre de eksisterende bestemmelser efter
en evaluering af medlemsstaternes gennemførelse af den
relevante lovgivning.
Dette vil ajourføre lovgivningsrammen med henblik på at
forbedre sikkerheden ved og funktionaliteten af det digitale
tachometer, som erhvervschauffører anvender. Det vil mindske
den administrative byrde på virksomhederne og gøre kontrollen
mere pålidelig og dermed sikre fair konkurrence mellem
vejtransportoperatørerne.
Revisionen har til formål at øge retssikkerheden og derfor at
øge direktivets effektivitet. Den vil øge anvendelsen af de
europæiske standarder.
Tre direktiver vil blive lagt sammen og omstruktureret, hvilket vil
fjerne krydsreferencer, klarlægge bestemmelser i den første
jernbanepakke og forbedre gennemførelsesnøjagtigheden
og/eller -vejledningen.
Integration og indretning efter den seneste tekniske udvikling.
Formålet er at få et mere integreret overvågningssystem for
skibsfarten.
Formålet er at forbedre den juridiske klarhed, at lette
bådførernes adgang til Rhinen og at sikre bedre
sikkerhedsstandarder på alle indre vandveje i EU.

Europa-Parlamentets

og

Rådets

direktiv

Omarbejdning

Omarbejdning

Rådets direktiv 96/50/EF om harmonisering af betingelserne for
erhvervelse af nationale bådførercertifikater for gods- og
persontransport ad indre vandveje i Fællesskabet

DA
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2011

2012
2012

2011

2010

2010

2012

2010

DA

DA

48

DA

Omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
766/2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om
gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative
myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen
med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og
landbrugsbestemmelserne

Omarbejdning

Forordning nr. 766/2008 og Rådets afgørelse 2009/917/RIA af
30. november 2009 om brug af informationsteknologi på
toldområdet vedrører til dels de samme emner. Formålet er i
henhold til bestemmelserne i TEUF (artikel 33 og 325) at få et
enkelt
instrument
i
stedet.
Virkning: især bedre adgang til lovgivningen.

2011

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne for
forskning

Revision

2010

Nye forslag om omarbejdning af de eksisterende direktiver om
medicinske anordninger (90/385, 93/42, 98/79)

Omarbejdning

Omarbejdning af direktiverne om plastmaterialer og -artikler, der
er
beregnet
til
kontakt
med
fødevarer,
i
en
kommissionsforordning
Kommissionens direktiver om ændring i lyset af det indre
markeds konsolidering af visse bestemmelser af direktiverne om
handel med frø med hensyn til bevarelsen af planternes
genetiske ressourcer (frøblandinger)
- Rådets direktiv 66/401/EF om handel med frø af foderplanter
- Rådets direktiv 66/402/EF om handel med såsæd
- Rådets direktiv 2002/53/EF om den fælles sortsliste over
landbrugsplantearter
- Rådets direktiv 2002/54/EF om handel med bederoefrø
- Rådets direktiv 2002/55/EF om handel med grøntsagsfrø
- Rådets direktiv 2002/56/EF om handel med læggekartofler
- Rådets direktiv 2002/57/EF om handel med frø af olie- og
spindplanter
- Rådets direktiv 68/193/EF om handel med vegetativt
formeringsmateriale
af
vin
Rådets
direktiv
1998/56/EF
om
afsætning
af
prydplanteformeringsmateriale
- Rådets direktiv 92/33/EF om afsætning af plantemateriale og
formeringsmateriale og grønsagsplanter bortset fra frø
Rådets
direktiv
92/34/EF
om
afsætning
af
frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til
frugtproduktion
- Rådets direktiv 1999/105/EF om markedsføring af forstligt
formeringsmateriale
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om revision af direktiv
2009/39/EF om fødevarer bestemt til særlig ernæring

Omarbejdning

Formålet er at indlede en interinstitutionel debat ved at
forelægge mulighederne for forenkling med henblik på konkrete
tiltag, enten under den nuværende lovgivningsramme eller i
form af lovgivningsmæssige forslag.
Formålet er at forenkle og styrke reglerne med henblik på at
sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og på samme tid
sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst.
Formålet med omarbejdningen i en forordning er at fremskynde
godkendelsen af nye tilsætningsstoffer og monomerer og at
forenkle reglerne om migrationstestning.
Formålet er med udgangspunkt i en evaluering af hele
fællesskabsretten på dette område at forenkle og mindske den
administrative byrde.

Formålet er at forenkle reglerne og mindske den administrative
byrde ved at tage hensyn til andre horisontale og vertikale

2010

DA

Omarbejdning

49

2011

2010

2010

DA

(omarbejdning)
Meddelelse om den fremtidige momsstrategi

Gennemgang/undersøgelse

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF om
afgiftsmæssig behandling af offentlige myndigheder og fritagelser
til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse

Revision

DA

50

lovgivningsbestemmelser om f.eks. anprisninger, kosttilskud og
tilsætning.
Formålet er at mindske den administrative byrde, bekæmpe svig
og modernisere og forenkle det nuværende system med
udgangspunkt i resultaterne af en grønbogshøring.
Formålet er at sikre mere harmoniserede og neutrale
momssystemer, navnlig ved at klarlægge definitionerne.

2011

2011/12

DA

Bilag IV: liste over tilbagetrækninger af endnu ikke vedtagne forslag
Titel

Begrundelse

KOM/SEK – interinstitutionel
reference

KOM(1980)0298

KOM(2007)0712
2007/0246/ACC
KOM(2007)0239

KOM(1979)0345

KOM(1998)0096

KOM(2006)0602

KOM(1980)0863/2

SEK(2002)1110

SEK(2002)1118

SEK(2002)1246/1
SEK(2002)1246/2

DA

FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) OM FASTSÆTTELSE AF
GRUNDPRISEN, INTERVENTIONSPRISEN OG REFERENCEPRISEN
FOR FÅREKØD I PRODUKTIONSÅRET 1980/81
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Australien om handel med vin
Forslag til RÅDETS BESLUTNING om fastsættelse af det finansielle bidrag,
medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond
(supplerende tranche for 2007)
FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE OM TILDELING AF ET SÆRLIGT
FINANSIELT
BIDRAG
TIL
DET
EUROPÆISKE
KULOG
STÅLFÆLLESSKAB (EKSF) OVER FÆLLESSKABERNES ALMINDELIGE
BUDGET
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs
undertegnelse af en protokol til De Forenede Nationers rammekonvention
om klimaændringer
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på
Det Europæiske Fællesskabs vegne til et forslag om ændring af
Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om
klimaændringer
FORSLAG
TIL
RÅDETS
FORORDNING
(EØF)
OM
RENTEGODTGØRELSE FOR VISSE LÅN TILDELT INDEN FOR
RAMMERNE AF FÆLLESSKABETS EKSTRAORDINÆRE BISTAND TIL
GENOPBYGNING AF DE OMRÅDER, DER BLEV RAMT AF
JORDSKÆLVET I ITALIEN I NOVEMBER 1980
Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING TIL PORTUGAL med
henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til
ophør – Anvendelse af traktatens artikel 104, stk. 7
Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om et uforholdsmæssigt
stort underskud i Portugal – Anvendelse af traktatens artikel 104, stk. 6, om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING til Frankrig for at advare
mod fremkomsten af et uforholdsmæssigt stort underskud
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om offentliggørelse af henstillingen rettet
til Frankrig for at advare mod fremkomsten af et uforholdsmæssigt stort
underskud
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Forældet.

Forældet. Rådet har vedtaget afgørelsen som afgørelse
2009/49 med udgangspunkt i forslag i KOM (2008)0653.
Forældet som følge af Rådets beslutning af 28. juni 2007
med udgangspunkt i Kommissionens forslag KOM
(2007)0321 af 13. juni 2007.
Forældet.

Forældet. Rådets konklusioner om emnet blev vedtaget den
16. juni 1998.
Forældet.
Forslaget
vedrører
et
møde
mellem
Kyotoprotokollens parter (COP/MOP2) i november 2006.

Forældet.

Forældet.

Forældet.

Forældet.
Forældet.

DA

SEK(2005)0994
KOM(2002)0615
2002/0262/ACC

KOM(1986)0014

KOM(2001)0344
2001/0137/COD

SEK(1993)1465

KOM(2003)0032/1
2003/0021/CNS

KOM(2004)0716
2004/0249/CNS
KOM(2006)0179

KOM(2007)0748

KOM(1979)0179

KOM(1985)0281

KOM(1986)0362/3
1986/1019/CNS

DA

Forslag til RÅDETS HENSTILLING TIL PORTUGAL med henblik på at
bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning til
nedsættelsen af et rådgivende paritetisk udvalg, hvorom der skal træffes
afgørelse i det associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De
Europæiske Fællesskaber og Litauen
FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) OM ÆNDRING AF
FORORDNING (EØF) NR. 1365/75 OM OPRETTELSE AF ET
EUROPÆISK
INSTITUT
TIL
FORBEDRING
AF
LEVEOG
ARBEJDSVILKÅRENE
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om
ændring af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale
sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres
familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og Rådets forordning
(EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr.
1408/71, for så vidt angår assistenter for medlemmer af Europa-Parlamentet
FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE OM VEDTAGELSE AF DIREKTIVER
FOR KOMMISSIONENS FORHANDLING AF EN INTERNATIONAL
KONVENTION OM NUKLEAR SIKKERHED
Forslag til RÅDETS DIREKTIV (Euratom) om fastsættelse af de
grundlæggende forpligtelser og generelle principper vedrørende sikkerheden
i nukleare anlæg

Forældet.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om overvågning af og kontrol med overførsel
af radioaktivt affald og brugt brændsel
Udkast til INTERINSTITUTIONEL AFTALE om interinstitutionelt samarbejde
i forbindelse med internationale konventioner, som Det Europæiske
Atomenergifællesskab og dets medlemsstater er parter i
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Det Europæiske
Fællesskabs holdning i Energifællesskabets Ministerråd (Beograd, den 18.
december 2007)
HENSTILLING TIL RÅDETS AFGØRELSE OM BEMYNDIGELSE AF
KOMMISSIONEN TIL AT DELTAGE I FORHANDLINGERNE OM
INDGÅELSE AF EN KONVENTION OM BEVARELSE AF VANDRENDE
ARTER AF VILDE DYR
HENSTILLING MED HENBLIK PÅ RÅDETS AFGØRELSE OM
BEMYNDIGELSE AF KOMMISSIONEN TIL PÅ FÆLLESSKABETS VEGNE
AT
FORHANDLE
VEDTAGELSEN
AF
PROGRAMMER
OG
FORANSTALTNINGER INDEN FOR RAMMERNE AF KONVENTIONEN TIL
FORHINDRING AF LANDBASERET HAVFORURENING
HENSTILLING TIL RÅDETS AFGØRELSE OM BEMYNDIGELSE AF
KOMMISSIONEN TIL PÅ FÆLLESSKABETS VEGNE AT FORHANDLE I
OECD
OG
UNEP
OM
ANMELDELSESOG

Forældet. Rådet har vedtaget et forslag baseret på
KOM(2005)0673.
Forældet.
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Forældet.

Forældet.

Forældet. Omfattet af forordning nr. 883/2004.

Forældet. Euratom har tiltrådt konventionen om nuklear
sikkerhed med udgangspunkt i Rådets afgørelse af 7.
december 1998.
Forældet,
da
direktivet
(Euratom)
om
EFrammebestemmelser for nuklear sikkerhed blev vedtaget
den 18. juni 2009.

Forældet.

Forældet.

Forældet.

Forældet.
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KOM(1995)0325/2
1995/0184/CNS
KOM(1998)0344

KOM(2007)0367
2007/0126/COD

KOM(2006)0255

KOM(2006)0256

KOM(2006)0752/3

KOM(2005)0276/1
2005/0127/COD
KOM(2007)0306
2007/0104/CNS

KONSULTATIONSPROCEDURER FOR HANDEL MED VISSE FARLIGE
KEMIKALIER
UDKAST
TIL
RÅDETS
RESOLUTION
OM
UDVIDELSE
OG
GENNEMFØRELSE AF DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs
undertegnelse af FN/ECE-konventionen om adgang til oplysninger,
offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om
ophævelse af Rådets direktiv 87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal
stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk
digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Bulgarien om
Bulgariens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for
Narkotika og Narkotikamisbrug
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Rumænien om Rumæniens deltagelse i arbejdet
i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse, på Den Europæiske Unions
vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske
Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om
Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den
Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske
Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen,
anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om
strafferetlige
foranstaltninger
til
håndhævelse
af
intellektuelle
ejendomsrettigheder
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om etablering, drift og forvaltning af en
kommunikationsinfrastruktur
til
brug
i
forbindelse
med
Schengeninformationssystemet (SIS)

Forældet. Rådets konklusioner om emnet blev vedtaget den
9. november 1995.
Forældet. Rådets konklusioner om emnet blev vedtaget den
17. juni 1998.
Forældet. Kommissionen stillede et ændret forslag
KOM(2008)762, der blev vedtaget af lovgiveren som
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/114/EF om
ændring af Rådets direktiv 87/372/EØF.
Forældet.

Forældet.

Forældet efter TEUF's ikrafttræden. Lagt sammen med KOM
(2006)0752/4.

Kommissionen agter at stille et nyt forslag i 2011.

Dette (og det næste) forslag havde til formål at opstille et
specifikt retsgrundlag for en ny kontrakt om disse aktiviteter.
Da udbuddet nu er afsluttet, er de to forslag forældede.

KOM(2007)0311
2007/0108/CNS

Forslag til RÅDETS FORORDNING om etablering, drift og forvaltning af en
kommunikationsinfrastruktur
til
brug
i
forbindelse
med
Schengeninformationssystemet (SIS)

Dette (og det foregående) forslag havde til formål at opstille
et specifikt retsgrundlag for en ny kontrakt om disse
aktiviteter. Da udbuddet nu er afsluttet, er de to forslag
forældede.

KOM(1980)0722
1980/1031/CNS

FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) OM FASTSÆTTELSE FOR
1981 AF DEN SAMLEDE TILLADTE FANGSTMÆNGDE FOR VISSE
FISKEBESTANDE, SOM LEVER I FÆLLESSKABETS FISKERIZONE, OG
AF BETINGELSERNE FOR UDØVELSE AF FISKERIET SAMT AF DEN
DEL, DER ER TIL RÅDIGHED FOR FÆLLESSKABET
Forslag til RÅDETS FORORDNING om bemyndigelse af Kommissionen til at

Forældet.

KOM(2007)0595

DA
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Forældet efter de nye lovgivningsmæssige procedurer for

DA

2007/0222/APP
KOM(2007)0782

KOM(2008)0324
2008/0112 CNS
KOM(1975)0490
1975/1012/CNS

KOM(2005)0158/2
2005/0060/CNS
KOM(2005)0369/2
2005/0148/APP
KOM(2006)0079/2
2006/0025/COD
KOM(2005)0468
2005/0198/APP

KOM(1998)0339

KOM(1998)0340

KOM(2003)0537
2003/0208/COD

KOM(2004)0232
2004/0074/COD
KOM(2006)0286

DA

godkende ændringer i protokoller til fiskeripartnerskabsaftaler indgået
mellem Det Europæiske Fællesskab og tredjelande
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om opsigelse af protokollen om de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Islamiske Republik Mauretanien
Forslag til Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne gennem
tekniske foranstaltninger
FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) OM ET SYSTEM FOR
TILSYN MED MARKEDERNE FOR GODSTRANSPORT MED JERNBANE,
AD
LANDEVEJ
OG
AD
SEJLBARE
VANDVEJE
MELLEM
MEDLEMSSTATERNE
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om visse aspekter af
lufttrafik
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Rumænien om visse aspekter af lufttrafik
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om
bedre sikring af forsyningskæden
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til indgåelse på Det
Europæiske Fællesskabs vegne af et aftalememorandum mellem Det
Europæiske Fællesskab og det schweiziske forbundsråd om et bidrag fra
Schweiz til at mindske de økonomiske og sociale skævheder i den udvidede
Europæiske Union og om bemyndigelse til visse medlemsstater til at indgå
individuelle aftaler med Schweiz om gennemførelsen af memorandummet
Forslag til RÅDETS BESLUTNING om det midlertidige forbud mod salg i
Østrig af genetisk modificeret majs ((Zea mays L.) med kombineret
modifikation for insekticide egenskaber, frembragt ved Bt-endotoxin-genet,
og øget tolerance over for herbicidet ammoniumglufosinat
Forslag til RÅDETS BESLUTNING om det midlertidige forbud mod
anvendelse og salg i Luxembourg af genetisk modificeret majs ((Zea mays
L.) med kombineret modifikation for insekticide egenskaber, frembragt ved
Bt-endotoxin-genet,
og
øget
tolerance
over
for
herbicidet
ammoniumglufosinat
Forslag
til
RÅDETS
FORORDNING
om
exceptionelle
handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet
til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (Kodificeret
udgave)
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om
udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (Kodificeret udgave)
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS direktiv om indesluttet
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vedtagelse af fiskeripartnerskabsaftaler i henhold til
Lissabontraktaten.
Forældet. Rådets forordning (EF) nr. 704/2008 blev vedtaget
den 15. juli 2008.

Forældet. Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 blev
vedtaget den 27. november 2009 og opstillede tekniske
overgangsforanstaltninger fra 1. januar 2010 til 30. juni 2011.
Forældet.

Forældet.

Forældet.
Forældet. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr.
450/2008
om
EF-toldkodeksen
(moderniseret
toldkodeks) dækker målene i dette forslag.
Forældet.
Dette
forslag
blev
overtaget
af
det
aftalememorandum mellem Den Europæiske Union og
Schweiz, der blev undertegnet den 27. februar 2006.

Forældet.

Forældet.

Forældet. Kodificering vedtaget – Rådets forordning (EF) nr.
1215/2009 af 30. november 2009 – KOM (2008)0889.

Forældet. Vil blive erstattet af et nyt omarbejdet forslag, som
er under udarbejdelse.
Forældet. Kodificering vedtaget – Europa-Parlamentets og
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2006/0100/COD
KOM(2006)0497
2006/0164/COD
KOM(2007)0344
2007/0119/COD
KOM(2007)0451
2007/0162/COD
KOM(2007)0867
2007/0298/COD
KOM(2007)0873
2007/0299/COD
KOM(2003)0841
2003/0331/CNS
KOM(2004)0227/2
2004/0072/CNS
SEK(2004)1015

KOM(2006)0263

KOM(1995)0245/1
1996/0053/APP

KOM(2005)0326
2005/0132/COD
KOM(2006)0559/2
2006/0176/APP
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anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om
indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater,
der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (Kodificeret udgave)
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om skilte og
foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne
køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kodificeret udgave)
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om
belysningsanordninger til bagnummerplader på motordrevne køretøjer og
påhængskøretøjer dertil (Kodificeret udgave)
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING om
Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske
transportnet (Kodificeret udgave)
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om
tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats
område (Kodificeret udgave)
Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/49/EF om en
fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem
associerede selskaber i forskellige medlemsstater
Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/12/EØF om den
generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning
heraf samt om kontrol hermed
Forslag til AFGØRELSE nr. 1/2004 TRUFFET AF DEN BLANDEDE
KOMMISSION EF-EFTA om Fælles Forsendelse om ændring af
konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure – Udkast
til Fællesskabets fælles stillingtagen –
Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland og
Portugal til at indføre særlige foranstaltninger, der fraviger artikel 21, stk. 1, i
direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om
omsætningsafgifter
FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE OM DET EUROPÆISKE
FÆLLESSKABS INDGÅELSE AF INTERIMSAFTALEN MELLEM DET
EUROPÆISKE
FÆLLESSKAB,
DET
EUROPÆISKE
KULOG
STÅLFÆLLESSKAB
OG
DET
EUROPÆISKE
ATOMENERGIFÆLLESSKAB PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN
HVIDERUSLAND PÅ DEN ANDEN SIDE OM HANDEL OG
HANDELSANLIGGENDER
Forslag til RÅDETS FORORDNING om forhandling af aftaler om handel med
andre tjenesteydelser end transportydelser
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en tillægsprotokol til
Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
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Rådets direktiv 2009/41/EF af 6. maj 2009.
Forældet. Kodificering vedtaget – Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 217/2009 af 11. marts 2009 –
KOM (2007)0762.
Forældet. Basisretsakt ophævet ved Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009.
Forældet. Basisretsakt ophævet ved Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009.
Forældet.
Erstattet
KOM(2009)0391.

af

det

omarbejdede

forslag

Forældet. Kommissionen agter at stille et forslag om
omarbejdning af direktiv 93/7/EØF i 2011.
Forældet. Det er planlagt at stille et nyt forslag i 2010/2011.

Forældet efter vedtagelsen af direktiv 2008/118.

Forældet. De foreslåede ændringer er blevet indlemmet i
konventionen (afgørelse 2005/558/EF af 17. juni 2005).

Forældet, da der nu gives tilladelse til specifikke regler i
selve direktivet (artikel 199 i momsdirektivet).

Da forslaget er 15 år gammelt, har både den institutionelle
og politiske kontekst ændret sig. Kommissionen udarbejder
for øjeblikket en fælles interimsplan for Hviderusland som
opfølgning på Rådets konklusioner fra november 2009.

Dette forslag blev forældet med Lissabontraktatens
ikrafttræden, som tildelte EU enekompetence til at forhandle
aftaler om handel med tjenesteydelser.
Forslaget er forældet, da Bulgarien blev medlem af EU pr. 1.
januar 2007.

DA

KOM(2006)0147
2006/0052/COD

DA

Bulgarien på den anden side om overensstemmelsesvurdering og
godkendelse af industrivarer – PECA –
Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelse af den af EF
indgåede aftale efter forhandlinger på basis af artikel XXIV, stk. 6, i GATT
1994 og om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og
statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif
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Forældet. Forslaget havde til formål at supplere bilag I til
Rådets forordning nr. 2658/87 på en måde, der allerede var
blevet vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af den
tilsvarende aftale om artikel XXIV, stk. 6, med
Folkerepublikken Kina (Rådets afgørelse 2006/398 og
Rådets forordning nr. 838/2006).
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