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Παράρτημα I: Θέματα προτεραιότητας προς έγκριση από τον νομοθέτη
Θέμα

Πλήρης τίτλος

COM/SEC/
Διοργανική
αναφορά

Ημερομηνία
έκδοσης

Ενιαίος Μηχανισμός
Εξυγίανσης

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων COM(2013)520
και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο 2013/0253 (COD)
πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

7/2013

Πλαίσιο για την
ανάκαμψη και την
εξυγίανση των
τραπεζών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη COM(2012)280
και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2012/0150 (COD)
77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ,
2007/36/ΕΚ και 2011/35/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

6/2012

Συστήματα εγγύησης
των καταθέσεων

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των COM(2010)368
καταθέσεων
2010/0207 (COD)

7/2010

MIFID

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και COM(2011)656
την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
2011/0296 (COD)

10/2011

Λιανική τραπεζική
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά τη συγκρισιμότητα των τελών που COM(2013)266
(Πράξη για την Ενιαία συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς 2013/0139 (COD)
Αγορά ΙΙ)
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

5/2013

Μακροχρόνια
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα COM(2013)462
επενδυτικά κεφάλαια επενδυτικά κεφάλαια
2014/0214 (COD)
(Πράξη για την Ενιαία
Αγορά II)

6/2013
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Θέμα

Πλήρης τίτλος

COM/SEC/
Διοργανική
αναφορά

Ημερομηνία
έκδοσης

Καταπολέμηση της
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης COM(2013)45
νομιμοποίησης εσόδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 2013/0025 (COD)
από παράνομες
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
δραστηριότητες.

2/2013

Δημόσιες Υπηρεσίες
Απασχόλησης

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των COM(2013)430
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
2013/0202 (COD)

6/2013

Απόσπαση
εργαζομένων (Πράξη
για την Ενιαία Αγορά
I)

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά COM(2012)131
με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
2012/0061 (COD)

3/2012

Ελεύθερη κυκλοφορία Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που διευκολύνουν την COM(2013)236
των εργαζομένων
άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των 2013/0124 (COD)
εργαζομένων

4/2013

Ασφάλεια δικτύων και Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση υψηλού 2012/CNECT/027
πληροφοριών
επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.
COM(2013)48
2013/0027 (COD)

2/2013

Δέσμη μέτρων για τις
τηλεπικοινωνίες

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την COM(2013)627
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την 2013/0309 (COD)
τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και
(EΕ) αριθ. 531/2012

9/2013

Δέσμη μέτρων για τις
πληρωμές
(Πράξη για την Ενιαία
Αγορά II)

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην
εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση
της οδηγίας 2007/64/ΕΚ
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες
για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών

COM(2013)547
7/2013
COM(2013)550
2013/0264 (COD)
2013/0265 (COD)
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Θέμα

Πλήρης τίτλος

COM/SEC/
Διοργανική
αναφορά

Ημερομηνία
έκδοσης

Ηλεκτρονική
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση COM(2012)238
ταυτοποίηση και
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά
2012/0146 (COD)
υπογραφή
(Πράξη για την Ενιαία
Αγορά I)

6/2012

4η δέσμη μέτρων για
τους σιδηροδρόμους
(Πράξη για την Ενιαία
Αγορά II)

1/2013

Τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους – Ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου για
την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων
Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004.
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών
Πρότασηοδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών
μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του
σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

COM(2013)25
COM(2013)26/2
COM(2013)27
COM(2013)28
COM(2013)29
COM(2013)30
COM(2013)31
2013/0016 (COD)
2013/0013 (COD)
2013/0014 (COD)
2013/0028 (COD)
2013/0029(COD)
2013/0015 (COD)
2013/0016 (COD)

Σύστημα εμπορίας
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ COM(2013)722
εκπομπών/αεροπορικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
μεταφορές
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας
για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις
διεθνείς αεροπορικές μεταφορές

10/2013

Αγωγές αποζημίωσης

6/2013

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν COM(2013)404
τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί 2013/0185 (COD)
ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Θέμα

Πλήρης τίτλος

Δημόσιες συμβάσεις
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται με
(Πράξη για την Ενιαία τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών
Αγορά I)
υπηρεσιών
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις
Ηλεκτρονική
τιμολόγηση στον
τομέα των δημοσίων
συμβάσεων (Πράξη
για την Ενιαία Αγορά
II)

COM/SEC/
Διοργανική
αναφορά
COM(2011)895
COM(2011)896
2011/0439 (COD)
2011/0438 (COD)

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο COM(2013)449
των δημοσίων συμβάσεων
2013/0213 (COD)

Ημερομηνία
έκδοσης

12/2011

6/2013

Μεταρρύθμιση των
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού COM(2012)744
κανόνων περί
(ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας
2012/0360 (COD)
αφερεγγυότητας
(Πράξη για την Ενιαία
Αγορά II)

12/2012

Δέσμη μέτρων για την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων
προστασία δεδομένων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης,
διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)

COM(2012)10
COM(2012)11
2012/0010 (COD)
2012/0011 (COD)

1/2012

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

COM(2013)534
2013/0255 (APP)

7/2013

Οδηγία για τη
Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική COM(2013)348
διοικητική συνεργασία αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα
2013/0188 (CNS)

6/2013

ΦΧΣ

2/2013

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης COM(2013)71
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών
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Θέμα

Πλήρης τίτλος

COM/SEC/
Διοργανική
αναφορά

Ημερομηνία
έκδοσης

Οδηγία για τα
προϊόντα καπνού

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, COM(2012)788
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την 2012/0366 (COD)
πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων

12/2012

Κανονισμός σχετικά
με τα πολιτικά
κόμματα

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

9/2012

COM(2012)499
COM(2012)712
2012/0237 (COD)
2012/0336 (COD)

6

Παράρτημα II: Νέες πρωτοβουλίες1

Αριθ.

Τίτλος

Τύπος
πρωτοβουλίας2

Περιγραφή του αντικειμένου και των στόχων

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
1.

Αναθεώρηση του πολιτικού και Νομοθετική/Μη
νομικού πλαισίου της ΕΕ για τη νομοθετική
βιολογική παραγωγή

Όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα REFIT, με την επανεξέταση αυτή θα εκτιμηθεί η καταλληλότητα του
τρέχοντος πλαισίου για τη βιολογική παραγωγή (κανονισμός 834/2007 και ανακοίνωση COM(2004) 415) για τη
μελλοντική εξέλιξη του τομέα.

2.

Αναθεώρηση του καθεστώτος για τη Νομοθετική/Μη
γεωργία στις εξόχως απόκεντρες νομοθετική
περιφέρειες (POSEI)

Η πρωτοβουλία αφορά την επανεξέταση του καθεστώτος POSEI υπό το πρίσμα της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ.

Κλίμα, ενέργεια και περιβάλλον
3.

Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν Νομοθετική/Μη
το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό νομοθετική
ορίζοντα το έτος 2030

Η πρωτοβουλία αφορά τον καθορισμό των πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2020-2030,
με σκοπό την παροχή μακροπρόθεσμης προοπτικής για τις επενδύσεις, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, της
ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ και τη διασφάλιση της
ικανοποιητικής πορείας της ΕΕ, μετά το 2020, όσον αφορά την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών
στόχων.

4.

Πλαίσιο για την ασφαλή και χωρίς Νομοθετική/Μη
κινδύνους εξόρυξη μη συμβατικών νομοθετική
υδρογονανθράκων

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι ευκαιρίες διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και αύξησης της
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της παραγωγής μη συμβατικών υδρογονανθράκων, μπορούν να
αξιοποιηθούν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο στα κράτη μέλη που το επιθυμούν. Το πλαίσιο αξιολόγησης
έχει ως στόχο την εξασφάλιση σαφήνειας και προβλεψιμότητας τόσο για τους φορείς της αγοράς όσο και για
τους πολίτες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα έργα εξερεύνησης, τον πλήρη συνυπολογισμό των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, καθώς και τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, μεταξύ άλλων και
για την υγεία, σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών.

1
2

Χάρτες πορείας για τις επιμέρους πρωτοβουλίες είναι διαθέσιμοι στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/planned_ia_en.htm
Ο τύπος της πρωτοβουλίας ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκτίμησης του αντικτύπου.
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Αριθ.

Τίτλος

Τύπος
πρωτοβουλίας2

Περιγραφή του αντικειμένου και των στόχων

Ανταγωνισμός, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας
5.

Εκσυγχρονισμός των κανόνων για τις Μη νομοθετική
κρατικές ενισχύσεις σε βασικούς τομείς

Αυτή η δέσμη μέτρων συμπληρώνει τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σε βασικούς
τομείς, με την αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους
αερολιμένες και τις αεροπορικές εταιρείες, την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις
περιβαλλοντικές ενισχύσεις, των κατευθυντήριων γραμμών για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία,
και των κατευθυντήριων γραμμών για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, καθώς και με τη θέσπιση
νέων κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας.

6.

Εκσυγχρονισμός των κανόνων για τις Μη νομοθετική
κρατικές
ενισχύσεις:
Γενικός
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία

Με την αναθεώρηση του ΓΚΑΚ, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, θα
τελειοποιηθούν τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών και
να απλοποηθεί περαιτέρω το διοικητικό έργο. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει ένα νέο κανονισμό απαλλαγής κατά
κατηγορία για τη γεωργία και τη δασοκομία.

Ανταγωνισμός
7.

Επανεξέταση
των
ανταγωνισμού για τις
μεταφοράς τεχνολογίας

κανόνων Μη νομοθετική
συμφωνίες

Στόχος της επανεξέτασης είναι η επικαιροποίηση των ισχυόντων κανόνων, οι οποίοι λήγουν το 2014, με την
προώθηση της παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και, κατ’ επέκταση,
την τόνωση της καινοτομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό.

Συνέχεια που πρόκειται να δοθεί στο Μη νομοθετική
πλαίσιο της ανάπτυξης για την περίοδο
μετά το 2015

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαδικασία ενσωμάτωσης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)
που λήγουν το 2015 και των στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη σε ένα ενιαίο πλαίσιο για ένα φιλόδοξο
αναπτυξιακό θεματολόγιο μετά το 2015. Η ημερομηνία έκδοσης της ανακοίνωσης θα εξαρτηθεί από τις εν
εξελίξει προπαρασκευαστικές συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ανάπτυξη και περιβάλλον
8.

Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη
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Αριθ.

Τίτλος

Τύπος
πρωτοβουλίας2

Περιγραφή του αντικειμένου και των στόχων

9.

Δέσμη μέτρων για την κινητικότητα Νομοθετική/μη
των εργαζομένων
νομοθετική

Η πρωτοβουλία αυτή θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της ΕΕ με τον
καλύτερο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και, κατ’ επέκταση, θα συμβάλει στην
αποτελεσματικότερη άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών και στην τόνωση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης. Η δέσμη μέτρων θα περιλαμβάνει παρουσίαση των πρόσφατων επιτευγμάτων και την
αναθεώρηση των κανονισμών αριθ. 883/2004 και αριθ. 987/2009 για τον συντονισμό των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και την πρωτοβουλία για τους εργαζομένους με υψηλή κινητικότητα.

10.

Ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία Μη νομοθετική
θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο της
«πράσινης» οικονομίας

Η ανακοίνωση θα εστιάζεται στις κυριότερες δράσεις για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων στον χώρο εργασίας ως μίας από τις κυριότερες προκλήσεις για την
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η ανακοίνωση θα αφορά επίσης βασικούς τομείς της οικονομίας καθώς και
την πρόβλεψη και την ανάπτυξη αναδυόμενων δεξιοτήτων για μια πιο αποδοτική από άποψη πόρων οικονομία.

Ενέργεια
11.

Πορεία υλοποίησης της εσωτερικής Μη νομοθετική
αγοράς ενέργειας και σχέδιο δράσης
για την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς ενέργειας σε επίπεδο λιανικής
πώλησης

Λαμβανομένου υπόψη του στόχου για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας έως το 2014, η
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας
και τις δράσεις που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης το οποίο περιγράφεται στην ανακοίνωση του Νοεμβρίου
2012 σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επίσης πρωτοβουλία για τη
λιανική αγορά, η οποία θα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής των καταναλωτών, στην τόνωση του
ανταγωνισμού και στην ενίσχυση της δομής του ενεργειακού συστήματος προς όφελος των καταναλωτών
ενέργειας.

Επιχειρήσεις και Βιομηχανία
12.

Δέσμη μέτρων βιομηχανικής πολιτικής Μη νομοθετική

Στην ανακοίνωση για τη βιομηχανική πολιτική θα εξεταστούν περαιτέρω ο τομέας της μεταποίησης και των
συναφών υπηρεσιών στην ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η
δέσμη αυτή θα περιλαμβάνει επανεξέταση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, όσον αφορά τα βιομηχανικά
προϊόντα, με στόχο την κατάργηση των εναπομεινάντων φραγμών στο εμπόριο, τη βελτίωση της ποιότητας και
της αποδοτικότητας της νομοθεσίας και την επικαιροποίηση του κεκτημένου με βάση τις πλέον πρόσφατες
πρακτικές και εξελίξεις.
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Αριθ.
13.

Τύπος
πρωτοβουλίας2

Τίτλος
Σχέδιο δράσης
βιομηχανία

για

την

αμυντική Μη νομοθετική

Περιγραφή του αντικειμένου και των στόχων
Η πρωτοβουλία θα καθορίζει συγκεκριμένη σειρά δράσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
αμυντικής βιομηχανίας.

Περιβάλλον
14.

Αποδοτικότητα
απόβλητα

των

πόρων

και Νομοθετική

Η πρωτοβουλία θα στηρίζεται στην επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του χάρτη πορείας για μια
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και θα περιγράφει τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την
αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού της ΕΕ ώστε να καταστεί παραγωγικότερο με τη χρήση λιγότερων
πόρων και με κατεύθυνση μια κυκλική οικονομία. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμπεριλάβει τα συμπεράσματα που
έχουν συναχθεί από την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών και στόχων και την επανεξέταση των βασικών στόχων
της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα (σύμφωνα με τις ρήτρες επανεξέτασης της οδηγίας-πλαισίου για τα
απόβλητα, της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και της οδηγίας για τις συσκευασίες) και θα
προβεί σε εκ των υστέρων αξιολόγηση των οδηγιών για τη διαχείριση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης
εκτίμησης των εναλλακτικών λύσεων για την αύξηση της μεταξύ τους συνεκτικότητας.

Ισότητα
15.

Διευθέτηση
των
μισθολογικών Μη νομοθετική
διαφορών μεταξύ των δύο φύλων·

Η πρωτοβουλία αυτή θα προωθήσει και θα διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ισότητας
των αμοιβών στην πράξη και θα συνδράμει τα κράτη μέλη στην εξεύρεση των κατάλληλων προσεγγίσεων για τη
μείωση των μισθολογικών διαφορών που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των δύο φύλων.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (προσχώρηση της ΕΕ)
16.

Προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΑΔ — Νομοθετική
εσωτερικοί κανόνες

Η πρωτοβουλία καθορίζει τις νομοθετικές διατάξεις που απαιτούνται για να καταστεί η επικείμενη προσχώρηση
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λειτουργική σε εσωτερικό επίπεδο.

Εξωτερική Δράση και Θαλάσσια Πολιτική
17.

Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια Μη νομοθετική
στη θάλασσα

Μια κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου θα καθορίσει συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο
που θα συνδυάζει το εσωτερικό και το εξωτερικό σκέλος της ασφάλειας και θα στηρίζεται στην ανάπτυξη της
στρατιωτικής και της πολιτικής συνεργασίας, στη συμπληρωματικότητα και την κοινοχρησία των πόρων, για την
καλύτερη αντιμετώπιση των κυριότερων προβλημάτων που συνδέονται με την ασφάλεια στη θάλασσα.

Εσωτερικές Υποθέσεις
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Αριθ.
18.

Τύπος
πρωτοβουλίας2

Τίτλος
Αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού

Περιγραφή του αντικειμένου και των στόχων

Μη νομοθετική

Ανακοίνωση με την οποία υποδεικνύονται στα κράτη μέλη τρόποι ανάπτυξης νέων εργαλείων για την
αντιμετώπιση ή την πρόληψη των βίαιων μορφών εξτρεμισμού. Η ανακοίνωση θα βασίζεται σε συστάσεις του
δικτύου για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, που θεσπίστηκε το 2011, και επίσης θα περιλαμβάνει
στοιχεία για την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση.

Προετοιμασία της θέσης της ΕΕ για το Μη νομοθετική
μετά το Hyogo πλαίσιο δράσης

Η πρωτοβουλία θα πλαισιώσει τη συνεισφορά της ΕΕ στις συζητήσεις για το μετά το 2015 διεθνές πλαίσιο
δράσης, με στόχο τη μείωση των κινδύνων καταστροφών.

Ανθρωπιστική βοήθεια
19.

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
20.

Μελλοντικές προτεραιότητες στον Μη νομοθετική
τομέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ολοκληρώνεται στο τέλος του 2014 και ότι οι πολιτικές στον
τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα της ΕΕ, η
Επιτροπή θα παρουσιάσει ανακοίνωση για το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και μια
νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τις εσωτερικές υποθέσεις.

Δικαιοσύνη και επιχειρήσεις
21.

Ευρωπαϊκή
πράξη
προσβασιμότητα:

22.

Μια νέα προσέγγιση
επιχειρηματική αποτυχία
αφερεγγυότητα.

για

για
και

την Νομοθετική/Μη
νομοθετική

Η πρωτοβουλία αφορά τη βελτίωση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που είναι προσβάσιμα για άτομα με
αναπηρίες και ηλικιωμένα άτομα, βάσει της προσέγγισης «σχεδιασμός για όλους». Αυτή η ευνοϊκή για τις
επιχειρήσεις πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει δεσμευτικά μέτρα για την προώθηση της θέσπισης και της
εναρμόνισης των προτύπων προσβασιμότητας. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο
διαβούλευσης με τη βιομηχανία και τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη.

την Νομοθετική/Μη
την νομοθετική

Στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι η θέσπιση ελαχίστων προτύπων στον τομέα των προ-πτωχευτικών
διαδικασιών (αναδιοργάνωση) και της παροχής μιας δεύτερης ευκαιρίας στους έντιμους επιχειρηματίες.
Αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνοριακές συναλλαγές και επενδύσεις με την εξασφάλιση
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους οφειλέτες και τους πιστωτές που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη.
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Αριθ.

Τίτλος

Τύπος
πρωτοβουλίας2

Περιγραφή του αντικειμένου και των στόχων

Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες
23.

Συνέχεια της Πράσινης Βίβλου για τη Νομοθετική/Μη
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της νομοθετική
οικονομίας της ΕΕ

Κυριότερος στόχος της πολιτικής είναι να αυξηθεί η παροχή κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Για τον
σκοπό αυτό, θα απαιτηθεί ενδεχομένως η προσαρμογή ή μεταβολή των βασικών προϋποθέσεων και ιδίως του
ρυθμιστικού πλαισίου των χρηματοπιστωτικών αγορών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοπιστωτικές
αγορές είναι καλύτερα σε θέση να παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

24.

Επανεξέταση του κεκτημένου όσον Νομοθετική/Μη
αφορά τα δικαιώματα πνευματικής νομοθετική
ιδιοκτησίας

Σκοπός είναι η επανεξέταση των διατάξεων του πλαισίου της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι
οποίες αφορούν τη διάθεση στο διαδίκτυο υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού και συγγενικά
δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ψηφιακής
εποχής. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου το οποίο προωθεί τις καινοτόμες
πρακτικές αγοράς, εγγυάται την αποτελεσματική αναγνώριση και αμοιβή των κατόχων των δικαιωμάτων,
παρέχει βιώσιμα κίνητρα για τη δημιουργικότητα, την πολιτιστική πολυμορφία και την καινοτομία, διευρύνει το
πεδίο των νόμιμων προσφορών, διευκολύνει την πρόσβαση των τελικών χρηστών στις προσφορές αυτές,
επιτρέπει την εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην
καταπολέμηση των παράνομων προσφορών και της πειρατείας.

25.

Πλαίσιο για τη διαχείριση και την Νομοθετική
επίλυση κρίσεων χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων εκτός των τραπεζών

Με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και παράλληλα με το πλαίσιο για τον τραπεζικό
τομέα, η πρωτοβουλία θα διασφαλίσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής εξυγίανσης των μη τραπεζικών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων χωρίς την πρόκληση συστημικών επιπτώσεων.

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
26.

Μεταρρύθμιση της OLAF

Νομοθετική

Μετά την ανακοίνωση για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της OLAF και την ενίσχυση των διαδικαστικών
εγγυήσεων στις έρευνες, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω συστημικές βελτιώσεις του κανονισμού για την
OLAF, με βάση τις διαδικαστικές διασφαλίσεις στην πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν στις διοικητικές έρευνες της OLAF και να τεθούν σε ισχύ
ακόμη και πριν από τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι βελτιώσεις αυτές θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν την ενίσχυση του ελέγχου νομιμότητας των μέτρων έρευνας μέσω της δημιουργίας του
αξιώματος ανεξάρτητου ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων και ενισχυμένων διαδικαστικών εγγυήσεων, όποτε η
OLAF προβαίνει σε πράξεις παρόμοιες προς έρευνες και κατασχέσεις στα θεσμικά όργανα.
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Αριθ.

Τίτλος

Τύπος
πρωτοβουλίας2

Περιγραφή του αντικειμένου και των στόχων

Έρευνα και καινοτομία, οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις
27.

Η έρευνα και η καινοτομία ως νέες Μη νομοθετική
πηγές ανάπτυξης

Μετά την Ένωση καινοτομίας, η ανακοίνωση αυτή θα αξιολογήσει τον τρόπο προώθησης της
ανταγωνιστικότητας από την οικονομία της καινοτομίας και θα εξασφαλίσει τεκμηριωμένη βάση για τον
εντοπισμό των επενδύσεων με προτεραιότητα καθώς και των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο
πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της πλήρους αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού.

Κράτος δικαίου
28.

Το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Μη νομοθετική
Ένωση

Η ανακοίνωση θα προωθήσει τον προβληματισμό σχετικά με ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει συνεκτική
αντίδραση στις περιπτώσεις μη τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου.

Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση
29.

Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ

Μη νομοθετική

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης του Δεκεμβρίου 2011 για το μέλλον του ΦΠΑ και
αποβλέπει στην παροχή κατευθύνσεων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αρχής του προορισμού για τη
φορολόγηση των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι η εν λόγω αρχή
αποτελεί την καλύτερη εφικτή λύση για το μέλλον, και την εγκατάλειψη του μακροπρόθεσμου στόχου της
φορολόγησης στο κράτος μέλος καταγωγής.

13

Παράρτημα III Ενέργειες στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT

Αριθ.

Τίτλος

Τύπος πρωτοβουλίας1

Περιγραφή

1.

Αναδιατύπωση και συγχώνευση τριών οδηγιών στον Νομοθετική (αναδιατύπωση)
τομέα της ενημέρωσης των εργαζομένων και της
διαβούλευσης με αυτούς2

Αναδιατύπωση και συγχώνευση τριών οδηγιών έπειτα από έλεγχο
καταλληλότητας που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 20133 προκειμένου να δοθεί
συνέχεια στο ΕΕΥ της Επιτροπής (και να βελτιωθεί η λειτουργία των οδηγιών). Η
πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αντικείμενο διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς
εταίρους.

2.

Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την υγιεινή των Νομοθετική (απλοποίηση,
τροφίμων
αντικατάσταση)

Οι υγειονομικές διατάξεις θα αντικατασταθούν από νέα πράξη, οι διαδικασίες θα
απλοποιηθούν και θα ενισχυθεί η ευελιξία έναντι των ΜΜΕ.

1

Ο τύπος της πρωτοβουλίας ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκτίμησης του αντικτύπου.
Πρόκειται για την οδηγία 98/59/EΚ για τις ομαδικές απολύσεις, την οδηγία 2001/23/EΚ για τις περιπτώσεις μεταβιβάσεων επιχειρήσεων και την οδηγία 2002/14/EΚ που θεσπίζει
το γενικό πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
3
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: «Έλεγχος καταλληλότητας» της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους
εργαζομένους, Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (2013) 293 final, 26.7.2013
2
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Αριθ.

Τίτλος

Τύπος πρωτοβουλίας1

Περιγραφή

3.

Απλοποίηση της νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά Νομοθετική (απλοποίηση)
φάρμακα

4.

Κανονισμός-πλαίσιο για την ενσωμάτωση
στατιστικών για τις επιχειρήσεις (FRIBS)4

των Νομοθετική

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την ενσωμάτωση των στατιστικών για τις
επιχειρήσεις σε ένα κοινό νομικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό και τον
εξορθολογισμό της αρχιτεκτονικής αναφοράς για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για
τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας την περιττή επιβάρυνση όσων καλούνται να
απαντήσουν.

5.

Κανονισμός - πλαίσιο για την ενσωμάτωση των Νομοθετική
κοινωνικών στατιστικών5

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την ενσωμάτωση των κοινωνικών στατιστικών
σε ένα κοινό νομικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της
αρχιτεκτονικής αναφοράς για τις ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές,
περιορίζοντας την περιττή επιβάρυνση όσων καλούνται να απαντήσουν.

4
5

Απαιτείται άδεια κυκλοφορίας για τη διάθεση κτηνιατρικού φαρμάκου στην αγορά
της ΕΕ. Περιορισμός του διοικητικού φόρτου για τη βιομηχανία κτηνιατρικών
φαρμάκων χάρη στις απλοποιημένες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες
απόκτησης και διατήρησης άδειας κυκλοφορίας.

Η επανεξέταση των στατιστικών για τις επιχειρήσεις θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.
Η επανεξέταση των κοινωνικών στατιστικών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.
15

Αριθ.

Τύπος πρωτοβουλίας1

Τίτλος

6.

Μεταρρύθμιση του συστήματος έρευνας για τη Νομοθετική
διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

7.

Αναδιατύπωση οκτώ
εταιρικού δικαίου6

οδηγιών

στον

τομέα

του Νομοθετική (κωδικοποίηση)

Περιγραφή
Η βασική πράξη θα συντομευθεί και θα απλουστευθεί, ενώ θα συνοδεύεται από
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ενόψει της επόμενης έρευνας για τη διάρθρωση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχει προγραμματιστεί για το 2020.
Οι οδηγίες για το εταιρικό δίκαιο αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των
επιχειρήσεων. Καλύπτουν τη σύσταση και την εγγραφή των εταιριών στα μητρώα
επιχειρήσεων, την προστασία των επενδυτών (π.χ. μέσω κεφαλαιακών
απαιτήσεων), τις συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις, καθώς και ορισμένες πτυχές
της υποχρέωσης των εταιριών να δημοσιοποιούν στοιχεία. Ορισμένες πτυχές του
ισχύοντος νομοθετικού συστήματος στον τομέα αυτόν είναι δύσκολο να
εφαρμοστούν, ιδίως για τις ΜΜΕ.7 Καταβάλλεται προσπάθεια για τη θέσπιση μιας
εύχρηστης δέσμης κανόνων εταιρικού δικαίου, με την κωδικοποίηση συνολικά
οκτώ οδηγιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου8. Η νέα νομοθετική πράξη θα
ακολουθεί τον «κύκλο ζωής μιας επιχείρησης»— από τη σύσταση μέχρι τη
διάλυσή της. Θα περιλαμβάνει ένα κοινό τμήμα με τους ορισμούς και τις
υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων και θα επιφέρει σημαντική απλοποίηση
των εφαρμοστέων κανόνων της ΕΕ για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τις
ανώνυμες εταιρείες.

6

Οδηγίες 82/891/ΕΟΚ, 89/666/ΕΟΚ, 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ, 2009/102/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/17/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ.
Οι δυσκολίες αυτές περιλαμβάνουν την εφαρμογή των κανόνων στις εθνικές ή τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, καθώς και την αλληλεπικάλυψη των όρων και των ορισμών που
προβλέπονται σε νομοθετικές πράξεις.
8
Οδηγίες 82/891/ΕΟΚ, 89/666/ΕΟΚ, 2005/56/ΕΚ 2009/101/ΕΚ, 2009/102/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/17/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ.
7
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Αριθ.

Τίτλος

Τύπος πρωτοβουλίας1

Περιγραφή

8.

Αναθεώρηση και απλοποίηση των κανόνων για τις Νομοθετική (αναθεώρηση)
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας

Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας θα αναθεωρηθούν
προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική σημασία τους, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση
στις περιπτώσεις με πραγματικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές
στην ενιαία αγορά, να απλοποιηθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες και να μειωθεί
ο φόρτος για τις ΜΜΕ.

9.

Αναθεώρηση και απλοποίηση του νομικού πλαισίου Νομοθετική (αναθεώρηση)
για τη βιολογική γεωργία

Με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, η οποία θα
επικεντρώνεται στις αντιφάσεις, στα κενά και στα αναποτελεσματικά μέτρα, θα
απλοποιηθούν οι κανόνες και θα μειωθεί το κανονιστικό κόστος.

10.

Κωδικοποίηση είκοσι έξι κανονισμών του Συμβουλίου Νομοθετική (κωδικοποίηση)
μετά την έκδοση δύο εξουσιοδοτικών κανονισμών που
αφορούν την κοινή εμπορική πολιτική9

Οι προτάσεις αυτές θα κωδικοποιήσουν τη σχετική νομοθεσία και θα την
εναρμονίσουν με τη ΣΛΕΕ.

11.

Κανονισμός 1418/2007 σχετικά με την εξαγωγή για Νομοθετική (απλοποίηση)
αξιοποίηση μη επικίνδυνων αποβλήτων10

Ο κανονισμός θα επικαιροποιηθεί, οι διαδικασίες θα απλοποιηθούν και ο
διοικητικός φόρτος μειωθεί.

12.

Απλοποίηση των διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση Νομοθετική (απλοποίηση)
στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών
μεταφορών 11

Η πρόταση αυτή θα απλοποιήσει και θα αποσαφηνίσει τις διατάξεις σχετικά με την
πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και την
παροχή υπηρεσιών μεταφορών από επιχειρήσεις οδικών μεταφορών. Επίσης, θα
απλοποιήσει τους κανόνες επιβολής και θα καταστήσει δυνατή τη διενέργεια
στοχοθετημένων και αποτελεσματικών ελέγχων από τις εθνικές αρχές.

9

COM(2011)82 και COM(2011)349.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ
ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον
έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων·
10
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Αριθ.

Τίτλος

Τύπος πρωτοβουλίας1

Περιγραφή

13.

Κανονισμός σχετικά με τις άδειες αλιείας12

14.

Τεχνικά μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων Νομοθετική
οργανισμών

Τα τεχνικά μέτρα θα απλοποιηθούν, θα εναρμονιστούν με τους στόχους της νέας
κοινής αλιευτικής πολιτικής και θα ενσωματωθούν σ’ ένα νέο κανονισμό-πλαίσιο.

15.

Κατάργηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ για την
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των
επικίνδυνων παρασκευασμάτων

Νομοθετική (κατάργηση)

Η οδηγία αυτή έχει καταστεί παρωχημένη μετά την έκδοση των νέων κανόνων
σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων το 2008.

16.

Κατάργηση της οδηγίας για τη συνδρομή και τη Νομοθετική (κατάργηση)
συνεργασία των κρατών μελών με την Επιτροπή
σχετικά με την επιστημονική εξέταση θεμάτων που
αφορούν τα τρόφιμα13

Η οδηγία είναι ξεπερασμένη λόγω των αλλαγών στη νομοθεσία και στη δομή της
επιστημονικής συνεργασίας. Τα εν λόγω καθήκοντα ασκούνται τώρα από την
ΕΑΑΤ (Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων).

Νομοθετική (αναδιατύπωση)

Αναδιατύπωση του ισχύοντος κανονισμού για τις άδειες αλιείας με σκοπό την
απλοποίηση του ισχύοντος συστήματος, την άμβλυνση των προβλημάτων που
απορρέουν από την ανομοιογένεια στις απαιτήσεις των κρατών μελών όσον αφορά
τα δεδομένα, τη βελτίωση της συνεκτικότητας μεταξύ των αδειών αλιείας και της
καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, του ελεγκτικού
πλαισίου, καθώς και γενικότερα των στόχων της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ.

11

Απλοποίηση και καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων για την πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009) και για την
άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009)
12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας
και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94
13
ΕΕ L 52 της 4.1.1993, σ. 18
18

Αριθ.

Τίτλος

Τύπος πρωτοβουλίας1

Περιγραφή

17.

Κατάργηση του κανονισμού για τις στατιστικές Νομοθετική (κατάργηση)
χάλυβα14

Τα στατιστικά στοιχεία για τον χάλυβα συλλέγονται τώρα με διαφορετικά μέσα.
Συνεπώς, η νομοθεσία δεν είναι πλέον αναγκαία.

18.

Κατάργηση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη Νομοθετική (κατάργηση)
θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των
μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των
κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή
πληροφοριών15

Η νομοθεσία αυτή θα ενσωματωθεί στην οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες. Το χρονοδιάγραμμα της κατάργησης θα
εξαρτηθεί από την έκδοση και εφαρμογή της πρότασης οδηγίας για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την
οποία ενέκρινε η Επιτροπή στις 5/2/2013, με την οποία η απόφαση 2000/642/ΔΕΥ
θα καταστεί παρωχημένη.

19.

Κατάργηση της οδηγίας 2007/38/ΕΚ για τον Νομοθετική (κατάργηση)
μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην
Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων

Η οδηγία αυτή έχει καταστεί άνευ αντικειμένου. Το περιεχόμενό της έχει
ενσωματωθεί σε κανονισμούς για την έγκριση τύπου των βαρέων φορτηγών
οχημάτων.

20.

Κατάργηση της οδηγίας 2009/33/EΚ σχετικά με την Νομοθετική (κατάργηση)
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών
οχημάτων οδικών μεταφορών

Η οδηγία αυτή δεν είναι πλέον απαραίτητη, δεδομένου ότι το περιεχόμενό της έχει
ενσωματωθεί σε νέους, οριζόντιους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.

14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 48/2004.
Απόφαση του Συμβουλίου 2000/642/ΔΕΥ της 17ης Οκτωβρίου 2000. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την έγκριση και εφαρμογή της πρότασης για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή στις 5/02/2013 και με την οποία η απόφαση 2000/642/ΔΕΥ θα καταστεί παρωχημένη.

15

19

Αριθ.
21.

Τίτλος

Τύπος πρωτοβουλίας1

Κατάργηση της απόφασης του Συμβουλίου περί Νομοθετική (κατάργηση)
καθορισμού κοινοτικού στόχου μειώσεως της
καταναλώσεως πρωτογενούς ενεργείας σε περίπτωση
δυσχερειών εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο και
προϊόντα πετρελαίου16

Περιγραφή
Η απόφαση είναι παρωχημένη. Σήμερα, θεωρείται γενικά ότι η διάθεση των
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης αποτελεί το κυριότερο μέσο αντιμετώπισης της
διακοπής του εφοδιασμού με πετρέλαιο και μπορεί να αντικαταστήσει τις
ελλείπουσες ποσότητες γρήγορα και χωρίς να διαταραχθεί η οικονομική
δραστηριότητα της ΕΕ και η ζωή των πολιτών της. Η νέα οδηγία για τα αποθέματα
πετρελαίου (εκδόθηκε το 2009 και όλες οι διατάξεις της είναι σε ισχύ από το 2013)
αφορά τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού
στόχου για τη μείωση της κατανάλωσης.

16

Απόφαση 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού κοινοτικού στόχου μειώσεως της καταναλώσεως πρωτογενούς ενεργείας σε περίπτωση
δυσχερειών εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου (+εκτελεστική απόφαση 79/639 της Επιτροπής)
20

Παράρτημα IV: Κατάλογος εκκρεμουσών προτάσεων οι οποίες αποσύρονται1

COM/SEC/Διοργανική
Αριθ.
αναφορά

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Στοιχεία
δημοσίευσης της
πρότασης της
Επιτροπής στην ΕΕ

Ανάπτυξη και Συνεργασία-Europe Aid
1.

COM (2009) 395.
2009/0111/CNS

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για Παρωχημένη. Η επανεξέταση του καταλόγου προβλέπεται τώρα
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 314/2004 στην απόφαση 2011/101/ΚΕΠΠΑ. Το καθεστώς κυρώσεων δεν
του Συμβουλίου για ορισμένα περιοριστικά μέτρα επηρεάζεται.
σχετικά με τη Ζιμπάμπουε

ΕΕ C 26 της
28 1 2011, σ. 4

Ανάπτυξη και Συνεργασία-Europe Aid/Μέσα εξωτερικής πολιτικής
2.

COM(2009)195
2009/0058/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 για
τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας

Παρωχημένη. Ο προς τροποποίηση κανονισμός λήγει στο τέλος ΕΕ C 296 της
του 2013 και η Επιτροπή ενέκρινε στο πλαίσιο της δέσμης 30 10 2010, σ. 5
νομοθετικών μέτρων για τις εξωτερικές δράσεις 2014-2020 νέα
νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση μέσου σταθερότητας -COM
(2011) 845.

Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη
3.

1

COM(2011)336
2011/0147/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Παρωχημένη. Ο προς τροποποίηση κανονισμός λήγει στο τέλος ΕΕ C 264 της
του 2013. Η Επιτροπή ενέκρινε στο πλαίσιο του πολυετούς 8.9.2011, σ. 4
δημοσιονομικού πλαισίου νέα νομοθετική πρόταση για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (20142020).

Οι αποσύρσεις ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21

COM/SEC/Διοργανική
Αριθ.
αναφορά

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Στοιχεία
δημοσίευσης της
πρότασης της
Επιτροπής στην ΕΕ

Περιβάλλον
4.

COM(2003)624
2003/0246/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά
με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέματα

Η πρόταση αυτή εκκρεμεί ενώπιον των συννομοθετών από το ΕΕ C 96 της
2003 χωρίς να έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Η Επιτροπή 21.4. 2004, σ. 22
θα εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους τήρησης των υποχρεώσεων
στο πλαίσιο της σύμβασης του Aarhus και διεξάγει επί του
παρόντος εκτίμηση αντικτύπου.

5.

COM (2006)232 τελικό. Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου
προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της
οδηγίας 2004/35/EΚ

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πρόταση αυτή εκκρεμεί επί 8 έτη, ΕΕ L 200 της
κατά τα οποία δεν τελεσφόρησε καμία ενέργεια. Ως εκ τούτου, θα 22.7.2006, σ. 11
εξετάσει προσεκτικά κατά πόσον ο στόχος της πρότασης, στην
οποία η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη, εξυπηρετείται
καλύτερα με τη διατήρηση της πρότασης ή την απόσυρσή της,
ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια εναλλακτική πρωτοβουλία
κατά την επόμενη θητεία. Η απόφασή της θα εξαρτηθεί από τη
δυνατότητα έγκρισής της πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Eurostat
6.

COM(2011)335
2011/0146/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις
ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με την ασφάλεια από
την εγκληματικότητα

Παρωχημένη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε αρνητική ΕΕ C 264 της
απόφαση. Επιπλέον δεν έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο. Το 8.9.2011, σ. 3
ζήτημα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και η Επιτροπή θα
επιδιώξει να βρει άλλον τρόπο επίτευξης των στόχων της
πρότασης.

Εξωτερικές Σχέσεις
7.

COM(1973) 1929

Proposition de règlement du Conseil portant ouverture, Παρωχημένη. Το υπό εξέταση προϊόν έχει ελευθερωθεί εν τω
répartition et mode de gestion du contingent tarifaire μεταξύ.
communautaire d'autres tissus de coton, de la position
55.09 du tarif douanier commun, originaires de la
République libanaise (année 1974)
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8.

COM(1980) 662

Proposition de règlement rendant applicable des
décisions des Conseils de coopération CEE-Algérie,
Maroc, Tunisie, Egypte, Liban, Jordanie, Syrie …,
remplaçant les Unités de Compte par les Unités de
Compte Européennes dans le protocole nº 2 de l'accord
entre la Communauté économique européenne et ces
pays

Παρωχημένη. Η πρόταση εγκρίθηκε για την Αίγυπτο, τον Λίβανο,
την Ιορδανία και το Μαρόκο. Όλες οι συμφωνίες με τις εν λόγω
χώρες, με εξαίρεση τη Συρία, αντικαταστάθηκαν από συμφωνίες
σύνδεσης. Μολονότι η συμφωνία με τη Συρία είναι ακόμη σε ισχύ, θα αντικατασταθεί από συμφωνία σύνδεσης που έχει ήδη
μονογραφηθεί.

9.

COM(1983) 303

Propositions de règlements du Conseil modifiant une
nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la
définition de la notion de produits originaires et aux
méthodes de coopération administrative des accords de
coopération entre la Communauté économique
européenne et l'Algérie, l'Égypte, La Jordanie, le Liban,
le Maroc, la Syrie et la Tunisie

Παρωχημένη. Η πρόταση εγκρίθηκε για την Αίγυπτο και τον
Λίβανο. Όλες οι συμφωνίες με τις εν λόγω χώρες, με εξαίρεση τη
Συρία, αντικαταστάθηκαν από συμφωνίες σύνδεσης. Μολονότι η
συμφωνία με τη Συρία είναι ακόμη σε ισχύ, θα αντικατασταθεί από συμφωνία σύνδεσης που έχει ήδη μονογραφηθεί.

10.

COM(1985) 534

Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant Παρωχημένη. Οι λόγοι που οδήγησαν στην παρούσα πρόταση δεν
en ce qui concerne certaines opérations avec l'Afrique υφίστανται πλέον.
du Sud, les régimes applicables aux importations et
exportations de certains produits

11.

COM(1989) 19

Proposition de règlement du Conseil portant suspension Παρωχημένη. Οι λόγοι που οδήγησαν στην παρούσα πρόταση δεν
de concessions tarifaires et relèvements des droits de la υφίστανται πλέον.
nomenclature combinée applicable à certains produits
originaires des Etats-Unis

Υγεία και Καταναλωτές
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COM/SEC/Διοργανική
Αριθ.
αναφορά
12.

COM(2008) 663
όπως τροποποιήθηκε με
το
COM(2011) 633/2 και
το
COM (2012) 48.

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού
σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική
συνταγή, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση

Η αρχική πρόταση χωρίστηκε σε δύο προτάσεις για να
διευκολυνθεί η εξέταση από τους συννομοθέτες. Τα θέματα που
αφορούν την φαρμοκοεπαγρύπνηση ενσωματώθηκαν σε νέα
πρόταση COM (2012) 52, η οποία εκδόθηκε ως οδηγία
2012/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/83/ΕΚ. Τα θέματα που αφορούν την «ενημέρωση των
ασθενών» ενσωματώθηκαν στην τροποποιημένη πρόταση COM
(2012) 48. Από τις συζητήσεις στο Συμβούλιο φάνηκε ότι είναι
αδύνατον να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την πρόταση αυτή.

ΕΕ C 37 της
10.2.2012, σ. 15, και
ΕΕ C 102 της
5.4.2012, σ. 27

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού
σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 726 /2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών
χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για
κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων

Η αρχική πρόταση χωρίστηκε σε δύο προτάσεις για να
διευκολυνθεί η εξέταση από τους συννομοθέτες. Τα θέματα που
αφορούν την φαρμοκοεπαγρύπνηση ενσωματώθηκαν σε νέα
πρόταση COM (2012)51, η οποία εκδόθηκε ως κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 1027/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Τα θέματα που αφορούν την
«ενημέρωση των ασθενών» ενσωματώθηκαν στην τροποποιημένη
πρόταση COM (2012) 49. Από τις συζητήσεις στο Συμβούλιο
φάνηκε ότι είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με
την πρόταση αυτή.

ΕΕ C 37 της
10.2.2012, σ. 15, και
ΕΕ C 102 της
5.4.2012, σ. 27

2008/0256/COD

13.

COM(2008) 662
όπως τροποποιήθηκε με
το
COM(2011) 0632 και
το
COM (2012) 0049.
2008/0255/COD

Στοιχεία
δημοσίευσης της
πρότασης της
Επιτροπής στην ΕΕ

Ανθρώπινοι πόροι και ασφάλεια
14.

COM(2005)190 1
2005/0072/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 για
την ίδρυση του ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος
και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και
παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον όσον αφορά
τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 26
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).
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15.

COM(2005)190/2
2005/0073/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 περί
δημιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου για την ανάπτυξη της
επαγγελματικής κατάρτισης όσον αφορά τη θητεία του
διευθυντή

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 26
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

16.

COM(2005)190/3
2005/0074/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που
τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1365/75 περί
δημιουργίας ευρωπαϊκού ιδρύματος για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας όσον αφορά τη
θητεία του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 26
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

17.

COM (2005) 190 4
2005/0075/ COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 για
τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης όσον αφορά τη θητεία του διευθυντή

Η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση του Ευρωπαϊκού ΕΕ C 172 της
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 12.7.2005, σ. 26
Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς του Ιουλίου
2012 καθιστούν την παρούσα πρόταση παρωχημένη.

18.

COM(2005)190/5
2005/0076/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του
Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού
κέντρου
παρακολούθησης
ναρκωτικών
και
τοξικομανίας όσον αφορά τη θητεία του διευθυντή

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 26
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

19.

COM(2005)190/6
2005/0077/COD

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 26
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
όσον αφορά τη θητεία του προέδρου του γραφείου
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς
του Ιουλίου 2012).
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20.

COM(2005)190/7
2005/0078/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94
όσον αφορά τη θητεία του προέδρου του Κοινοτικού
Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 26
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

21.

COM(2005)190/8
2005/0079/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94
για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των
Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη
θητεία του διευθυντή

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 26
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

22.

COM(2005)190/9
2005/0080/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/97
σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας όσον αφορά
τη θητεία του διευθυντή

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 26
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

23.

COM(2005)190/10
2005/0081/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002
όσον αφορά τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

ΕΕ C 172 της
12.7.2005, σ. 27.

24.

COM(2005)190/11
2005/0082/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004
σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, όσον αφορά τη θητεία
του διευθυντή

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

ΕΕ C 172 της
12.7.2005, σ. 27
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Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

Στοιχεία
δημοσίευσης της
πρότασης της
Επιτροπής στην ΕΕ

25.

COM(2005)190/12
2005/0083/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004
όσον αφορά τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

26.

COM(2005)190/13
2005/0084/COD

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 27
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
όσον αφορά τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής
του Ιουλίου 2012).

27.

COM(2005)190/14
2005/0085/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του
Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού
οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία όσον αφορά τη θητεία του διευθυντή

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 27
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

28.

COM(2005)190/15
2005/0086/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002
σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την
ασφάλεια στη θάλασσα όσον αφορά τη θητεία του
εκτελεστικού διευθυντή

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 27
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

29.

COM(2005)190/16
2005/0087/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002
όσον αφορά τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή και
των διευθυντών του ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας
της αεροπορίας

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 27
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

ΕΕ C 172 της
12.7.2005, σ. 27
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30.

COM(2005)190/17
2005/0088/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Σιδηροδρόμων, όσον αφορά τη θητεία του εκτελεστικού
διευθυντή

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 27
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

31.

COM(2005)190/18
2005/0089/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004
όσον αφορά τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή και
του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του
ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2012 κατέστησε την ΕΕ C 172 της
πρόταση παρωχημένη (βλ. κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση 12.7.2005, σ. 27
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς,
του Ιουλίου 2012).

Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες
32.

COM(2004) 582
2004/0203/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση της οδηγίας 98/71/EΚ για τη νομική
προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την ΕΕ C 12 της
πρόταση αυτή δεν σημείωσαν πρόοδο από το 2010, το οποίο 18. 01. 2005, σ. 25
σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Η Επιτροπή θα
εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπιση του θέματος
αυτού στο πλαίσιο εν εξελίξει οικονομικής μελέτης και
μελλοντικής αξιολόγησης του συστήματος προστασίας σχεδίων
και υποδειγμάτων στην ΕΕ.

33.

COM(2010) 350
2010/0198/CNS

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παρωχημένη. Αντικαταστάθηκε από νέα πρόταση - COM (2011)
περί μεταφραστικών ρυθμίσεων για το δίπλωμα 216 - η οποία εγκρίθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.
ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1260/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυμένης
συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος
προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες
μεταφραστικές ρυθμίσεις.
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COM(2008)396
2008/0130/APP

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Στοιχεία
δημοσίευσης της
πρότασης της
Επιτροπής στην ΕΕ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την ΕΕ C 303 της
του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρίας
παρούσα πρόταση δεν σημείωσαν πρόοδο από το 2011. 15.12.2009, σ. 8
Δεδομένου ότι απαιτείται ομοφωνία, δεν υπάρχουν προοπτικές
για την επίτευξη συμφωνίας. Η Επιτροπή θα εξετάσει
εναλλακτικούς τρόπους στο πλαίσιο εκτίμησης αντικτύπου που
διεξάγεται επί του παρόντος σχετικά με τις μονοπρόσωπες
εταιρείες.

Κινητικότητα και μεταφορές
35.

COM(2011)710
2011/0327/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση
της
οδηγίας
2006/126/ΕΚ
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις άδειες οδήγησης που διαθέτουν λειτουργικές
δυνατότητες κάρτας οδηγού

Έλλειψη συνεκτικότητας με την αντίστοιχη διάταξη του φακέλου ΕΕ C 37 της
«ταχογράφος» στο πλαίσιο του οποίου δεν εγκρίθηκε η πρόταση, 10.2.2012, σ. 18
δεδομένου ότι από τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία
που επιτεύχθηκε στις 14 Μαΐου 2013 συνήχθη το συμπέρασμα ότι
δεν θα ήταν ρεαλιστική.

36.

COM(2007)497
2007/0183/CNS

Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παρωχημένη. Η προς τροποποίηση συμφωνία αντικαταστάθηκε
σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της από τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου.
συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των
αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου, για να
ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση
37.

COM(2002)64
2002/0041/CNS

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί Παρωχημένη. Η πρόταση υποβλήθηκε το 2002 και από το 2010 ΕΕ C 126 Ε της
τροποποίησης της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το δεν έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, η πρόταση έχει 28.5.2002, σ. 390
ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων
καταστεί άνευ αντικειμένου λόγω των αλλαγών στον τρόπο με
τον οποίο πωλούνται στους καταναλωτές οι υπηρεσίες των
πρακτορείων ταξιδίων (συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών
πακέτων).
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38.

COM(2003)78-2
2003/0057/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που
τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 για τη
διοικητική συνεργασία στον τομέα της έμμεσης
φορολογίας (ΦΠΑ) όσον αφορά τα πρόσθετα μέτρα
σχετικά με την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Παρωχημένη. Η πρόταση υποβλήθηκε το 2003 και από το 2010 ΕΕ C 76 Ε της
δεν έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, η πρόταση έχει 25.3.2004, σ. 4
καταστεί άνευ αντικειμένου λόγω των αλλαγών στον τρόπο με
τον οποίο πωλούνται στους καταναλωτές οι υπηρεσίες των
πρακτορείων ταξιδίων (συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών
πακέτων). Συνδέεται με την πρόταση COM (2002)64 όσον αφορά
το ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων.

39.

COM(2008)497
2008/0164/ACC

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παρωχημένη. Η σύμβαση TIR ενοποιήθηκε βάσει απόφασης του
σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (EOK) Συμβουλίου το 2009.
αριθ. 2112/78 του Συμβουλίου περί συνάψεως της
τελωνειακής συμβάσεως περί της διεθνούς μεταφοράς
εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (σύμβαση TIR) η
οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 14 Νοεμβρίου 1975

40.

COM(2004)728-1
2004/0261/CNS

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την
τροποποίηση της οδηγίας 77/388/EΟΚ με στόχο την
απλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
φόρο προστιθέμενης αξίας.

Άνευ αντικειμένου λόγω των αλλαγών στους κανόνες που ΕΕ C 024 της
αφορούν τον «τόπο παροχής υπηρεσιών». Η πρόταση αυτή 29.01.2005, σ. 10
εντάσσεται σε δέσμη τριών προτάσεων για την επανεξέταση του
συστήματος ΦΠΑ, εκ των οποίων δύο εγκρίθηκαν ως κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 143/2008 του Συμβουλίου («διοικητική συνεργασία»)
και ως οδηγία 2008/9 (διασυνοριακές επιστροφές). Μια πτυχή της
πρότασης αυτής είχε αρχικά ενσωματωθεί σε τροποποιημένη
νομοθετική πρόταση σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών, η
οποία εκδόθηκε ως οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου (μικρή
μονοαπευθυντική θυρίδα που περιορίζεται στις υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών, τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες). Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να
επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο όσον αφορά την εν λόγω
πρόταση. Η απλοποίηση των υποχρεώσεων Φ.Π.Α παραμένει
βασική προτεραιότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ, και η Επιτροπή θα συνεχίσει να
καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Κωδικοποιήσεις
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41.

COM (2007) 755
2007/0256/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη
στατιστική
ονοματολογία
των
οικονομικών
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί η προτεινόμενη διαδικασία ΕΕ C 55 της
κωδικοποίησης δεδομένου ότι η σχετική πράξη περιέχει διατάξεις 28.02. 2008, σ. 7
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παλαιών κανόνων
επιτροπολογίας.

42.

COM (2008) 99
2008/0037/COD

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με Μια νέα πρόταση -COM (2013) 265 final— περιλαμβάνει
ΕΕ C 207 της
τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο διάταξη για την κατάργηση της προτεινόμενης για κωδικοποίηση
14.08.2008, σ. 5
ενδοκοινοτικό εμπόριο (Κωδικοποιημένη έκδοση)
πράξης.

43.

COM (2008) 351
2008/0115/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Η προτεινόμενη για κωδικοποίηση πράξη καταργείται με τον
ΕΕ C 10 της
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 από την 1/1/2016.
με το κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών
15.1.2009, σ. 13
ελκυστήρων με τροχούς (Κωδικοποιημένη έκδοση)

44.

COM (2008) 697
2008/0204/COD

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της νομοθεσίας για την υγεία των
θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων ζώων [COM (2013) 260 final] προτάθηκε η κατάργηση της εν
καταπολέμησης
της
πανώλης
των
ίππων λόγω πράξης
(Κωδικοποιημένη έκδοση)

45.

COM (2009) 299
2009/0080/COD

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ …/…/ΕΕ Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της νομοθεσίας για για το φυτικό ΕΕ C 296 της
περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση
αναπαραγωγικό υλικό [COM (2013) 262 final] προτάθηκε η 30.10.2010, σ. 10
κατάργηση της εν λόγω πράξης

46.

COM (2010) 359
2010/0194/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της νομοθεσίας για για το φυτικό ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί αναπαραγωγικό υλικό [COM (2013) 262 final] προτάθηκε η
εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της κατάργηση της εν λόγω πράξης
αμπέλου

47.

COM (2010) 508
2010/0261/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Μια νέα πρόταση COM (2011) 856 περιλαμβάνει διάταξη για την ΕΕ C 121 της
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το κατάργηση της προτεινόμενης για κωδικοποίηση πράξης.
19.04.2011, σ. 25
αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και τη διάταξη εξατμίσεως
των μηχανοκίνητων οχημάτων (Κωδικοποίηση)

-
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COM/SEC/Διοργανική
Αριθ.
αναφορά

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Στοιχεία
δημοσίευσης της
πρότασης της
Επιτροπής στην ΕΕ

48.

COM (2010) 510
2010/0264/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Η προτεινόμενη για κωδικοποίηση πράξη καταργείται με τον ΕΕ C 121 της
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 από την 1/1/2016.
19.04.2011, σ. 25
με δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής,
τοποθετημένη στο οπίσθιο μέρος τροχοφόρων
γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό
μετατρόχιο (Κωδικοποίηση)

49.

COM (2010) 610
2010/0302/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Η προτεινόμενη για κωδικοποίηση πράξη καταργείται με τον ΕΕ C 121 της
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 από την 1/1/2016.
19.04.2011, σ. 29
με δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής,
τοποθετημένη στο εμπρόσθιο μέρος των τροχοφόρων
γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό
μετατρόχιο (Κωδικοποίηση)

50.

COM (2010) 635
2010/0309/COD

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της νομοθεσίας για την υγεία των ΕΕ C 121 της
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη ζώων [COM (2013) 260 final] προτάθηκε η κατάργηση της εν 19.04.2011, σ. 31
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των λόγω πράξης
αιγοπροβάτων (Κωδικοποίηση)

51.

COM (2010) 717
2010/0348/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Η προτεινόμενη για κωδικοποίηση πράξη καταργείται με τον ΕΕ C 94 της
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 από την 1/1/2016.
26.03.2011, σ. 5
με την εγκατάσταση, τοποθέτηση, λειτουργία και
αναγνώριση των οργάνων χειρισμού των γεωργικών και
δασικών ελκυστήρων με τροχούς (Κωδικοποίηση)

52.

COM (2010) 729
2010/0349/COD

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Η προτεινόμενη για κωδικοποίηση πράξη καταργείται με τον ΕΕ C 121 της
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 από την 1/1/2016.
19.04.2011, σ. 35
με την πέδηση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων
με τροχούς (Κωδικοποίηση)
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COM/SEC/Διοργανική
Αριθ.
αναφορά
53.

COM (2010) 746
2010/0358/COD

Τίτλος

Λόγοι της απόσυρσης

Στοιχεία
δημοσίευσης της
πρότασης της
Επιτροπής στην ΕΕ

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Η προτεινόμενη για κωδικοποίηση πράξη καταργείται με τον ΕΕ C 121 της
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 από την 1/1/2016.
19.04.2011, σ. 36
με το διαθέσιμο χώρο χειρισμού, την ευχέρεια
πρόσβασης στη θέση οδήγησης, καθώς και τις θύρες και
τα παράθυρα των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με
τροχούς(Κωδικοποίηση)

33

Παράρτημα V: Νομοθεσία που τίθεται σε εφαρμογή το 2014
Την 1η Ιανουαρίου, πρόκειται να τεθούν σε ισχύ πολλές και ποικίλες προτάσεις με μεγάλη σημασία, και συγκεκριμένα τα προγράμματα που εγκρίθηκαν για το πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και μια σειρά σημαντικών πολιτικών πρωτοβουλιών που ξεκινούν ταυτόχρονα. Η Επιτροπή αναμένει επίσης ότι θα τεθούν σε ισχύ οι προτάσεις
που εκτίθενται στο παράρτημα Ι.
Επιπλέον, καθίστανται εφαρμοστέες το 2014 οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις1:
1η Ιανουαρίου

• Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα
πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας
2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.
• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την έγκριση τύπου των
μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 143/2013 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τον καθορισμό των εκπομπών CO 2 από
οχήματα που υπόκεινται σε έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια
• Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 692/2008, της 18 Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά
επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Ευρώ 5 και Ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της
δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών.
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την τελωνειακή επιβολή των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
• Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής
Βοήθειας EU Aid Volunteers.
• Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

1

Δεν περιλαμβάνονται οι προτάσεις επιτροπολογίας.
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28 Ιανουαρίου

• Οδηγία 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης
του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα
κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι.

14 Φεβρουαρίου

• Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

22 Φεβρουαρίου

• Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008.

1η Μαρτίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και
εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

17 Μαρτίου

• Απόφαση 2013/129/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την υπαγωγή της ουσίας 4-μεθυλαμφεταμίνης σε μέτρα ελέγχου.

1η Απριλίου

• Οδηγία 2013/8/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή των τεχνικών της διατάξεων, της
οδηγίας 2009/144/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των γεωργικών και
δασικών τροχοφόρων ελκυστήρων.

10 Απριλίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 847/2012 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όσον αφορά τον υδράργυρο.

2 Ιουνίου

• Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο
ποινικών διαδικασιών.

13 Ιουνίου

• Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών,
την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

18 Ιουνίου

• Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ
του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο.

19 Ιουνίου

• Οδηγία 2013/10/EE της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου οι σχετικές με την επισήμανση διατάξεις
της να προσαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

4 Ιουλίου

• Οδηγία 2012/35/EE για τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών.
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7 Ιουλίου

• Οδηγία 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των οδηγιών 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασύνδεση των
κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών.

5 Αυγούστου

• Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(στην περίπτωση της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Σλοβακίας και του Ηνωμένου Βασιλείου).

1η Σεπτεμβρίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών
και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2 Σεπτεμβρίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών
εκρηκτικών υλών.

29 Οκτωβρίου

• Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις
ορφανών έργων.

1η Νοεμβρίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1229/2012 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και XII της
οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων
και των ρυμουλκουμένων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται
για τα οχήματα αυτά.
• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και
γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και
χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 932/2012 της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, εφαρμοστικός της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά στεγνωτήρια ρούχων.

10 Νοεμβρίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 (για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 73/44/EOK του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 2008/121/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

21 Νοεμβρίου

• Οδηγία 2013/38/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα.

1η Δεκεμβρίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 487/2013 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την
προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.
• Άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 944/2013 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.
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7 Δεκεμβρίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 463/2013 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα.

12 Δεκεμβρίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

21 Δεκεμβρίου

• Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις
δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας
2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον
αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

29 Δεκεμβρίου

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.
• Οδηγία 2013/31/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης και τις εισαγωγές στην Ένωση
σκύλων, γατών και νυφιτσών.
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