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Bilaga I – Planerade förslag1
Planerade initiativ 2013–2014
* anger att kommissionen åtagit sig att lägga fram förslaget under 2013.

Nr

Titel

Typ av initiativ2

Tillämpningsområde och mål

Mot en verklig ekonomisk och monetär union
1.

Årlig tillväxtöversikt*

Övriga åtgärder

Kommissionen kommer att lägga fram en årlig tillväxtöversikt tillsammans med ett
meddelande som diskussionsunderlag inför Europeiska rådets vårmöte. Översikten ska
omfatta en översyn, inklusive en framstegsrapport, och en framåtblickande del med förslag
till strategiska riktlinjer för den övergripande politiken som kan tillämpas horisontellt inom
unionen. (Fjärde kvartalet 2013).

2.

Hantering av systemrisker med skuggbankerna*

Lagstiftning

Efter grönboken från mars 2012 och det internationella arbete som samordnats av FSB
kommer kommissionen att ta itu med de systemproblem som skuggbanker och
skuggbanksmetoder är förknippade med och som gäller t.ex. penningmarknadsfonder,
värdepapperisering och verksamheter som värdepapperslån och återköpsavtal som alla
typer av finansinstitut bedriver. (Tredje kvartalet 2013).

3.

Gemensam ram för indikatorer och riktmärken, särskilt
för sammanställning och beräkning av dessa

Lagstiftning

Det övergripande målet är en tillförlitligare produktion och användning av riktmärken och
indikatorer som ökar marknadsaktörernas förtroende och marknadens effektivitet och
förbättrar investerarskyddet.

4.

Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Enligt förordningarna om inrättande av den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten
EFSF (de tre europeiska tillsynsmyndigheterna och Europeiska systemrisknämnden) ska
kommissionen göra en fördjupad granskning 2013 i syfte att lägga fram förslag till
ändringar.

1
2

Färdplaner för de enskilda förslagen: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm.
Resultatet av konsekvensbedömningen kan innebära att typen av initiativ ändras.
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Titel

Typ av initiativ2

Tillämpningsområde och mål

5.

Långsiktig finansiering genom åtgärder för att säkerställa Lagstiftning
effektiva finansinstitut, marknader och instrument

Efter den grönbok som kommissionen ska anta i slutet av året och den efterföljande
diskussionen kommer kommissionen att föreslå politiska åtgärder för att förbättra villkoren
för långsiktig finansiering i EU. Några av åtgärderna kan komma att tas med i andra förslag
(t.ex. UCITS VI).

6.

Gemensamma strategiska ramfonder och ekonomisk
styrning i EU

Övriga åtgärder

Meddelandet kommer att innehålla en analys av hur GSR-fonderna kommer att bidra till
den ekonomiska styrningen av EU, deras roll när det gäller att främja tillväxt och vikten av
en sund makroekonomisk ram för effektiv användning av fonderna. I meddelandet
undersöks sambandet mellan GSR-fonderna och förfarandena för ekonomisk styrning och
förklaras hur den makroekonomiska villkorligheten kommer att genomföras.

7.

Landsspecifika mandat att förhandla om de gemensamma Övriga åtgärder
strategiska ramfonderna för perioden 2014–2020

Mot bakgrund av antagandet av partnerskapsavtalen kommer dessa dokument att ligga till
grund för medlemsstaternas prioriteringar för offentliga investeringar under de kommande
sju åren.

8.

Reform av ramarna för kollektiva
investeringsfonder/UCITS VI (fokus på långsiktiga
investeringar, produktregler och förvaringsinstitut)

Lagstiftning

I samband med det aktuella internationella arbetet om skuggbanker har man konstaterat
brister på området investeringsfonder som måste granskas närmare (t.ex.
penningmarknadsfonder, värdepapperslån eller sälj- och återköpsavtal (repor)). Det
handlar om att ta itu med ett antal problem som gäller systemrisker samt effektivitet,
konkurrenskraft och marknadsintegration på UCITS-området för att bevara UCITS
attraktionskraft. Detta kommer att bidra till att upprätthålla den finansiella stabiliteten och
främja en kultur av långsiktiga investeringar i Europa till stöd för tillväxt och
sysselsättning.

Lagstiftning

Den allmänna gruppundantagsförordningen har angett villkoren för när statligt stöd är
förenligt med den inre marknaden och undantaget från anmälningsskyldigheten. Detta har
minskat den administrativa bördan för de nationella myndigheterna. (Fjärde kvartalet
2013).

10. Modernisering av reglerna om statligt stöd i de viktigaste
sektorerna

Övriga åtgärder

Översyn av förenlighetskriterierna i följande riktlinjer för statligt stöd: forskning,
utveckling och innovation, riskkapital, regionalstöd, stöd till miljöskydd, stöd till
undsättning och omstrukturering samt stöd till flygplatser och flygbolag. Syftet är att stödja
EU:s strategi för ekonomisk tillväxt och ge kommissionen bättre möjligheter att
genomdriva reglerna och fatta snabbare beslut.

11. Översyn av gruppundantagsförordningen om
tekniköverföringsavtal jämte riktlinjer

Övriga åtgärder

Syftet är att förbättra ramvillkoren för licensiering av produktionsteknik och därigenom
stimulera innovation och tillväxt och samtidigt säkerställa en effektiv konkurrens.

Öka konkurrenskraften
9.

Modernisering av reglerna om statligt stöd: den allmänna
gruppundantagsförordningen (800/2008)*
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12. Teknik och innovation på energiområdet i en framtida
europeisk energipolitik

Övriga åtgärder

Det handlar om att främja den energitekniska utvecklingen enligt energifärdplanen för
2050, främja energiforskning, demonstration och marknadsintroduktion på EU-nivå och
undanröja marknads-, lagstiftnings- och beteendemässiga hinder för marknadsintroduktion
av energiinnovation (via programmet Intelligent energi – Europa III).

13. Reform av den inre marknaden för industriprodukter*

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Målet är att förbättra och effektivisera lagstiftningen om industriprodukter på den inre
marknaden. Det handlar om att undanröja återstående handelshinder, särskilt för produkter
med stor tillväxtpotential, säkerställa mer konsekvent tillämpning av lagstiftningen och
förenkla förvaltningen och genomförandet av denna. (Tredje kvartalet 2013).

14. Översyn av standardiseringsregelverket

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Initiativet kommer att bestå av två delar:
1) Ett initiativ för att fastställa strategiska prioriteringar och specifika mandat till stöd för
EU:s politik för främjande av internationell konkurrenskraft, innovation, digital
driftskompatibilitet och teknisk utveckling.
2) En oberoende översyn kommer att inledas 2013 för att bedöma framstegen mot de
strategiska målen och utvärdera resultaten av nuvarande reglering av det europeiska
standardiseringssystemet.

15. Initiativ om e-fakturering inom offentlig upphandling*

Lagstiftning

Detta initiativ skulle eliminera fragmenteringen av den inre marknaden genom att främja
användningen av e-fakturering i B2G-sammanhang inom den offentliga sektorn och
förbättra kompatibiliteten mellan nationella e-faktureringssystem. Det skulle bidra till att
minska driftskostnaderna för företagen och upphandlingskostnaderna för de offentliga
myndigheterna genom ökad automatisering av faktureringsförfarandena. (Andra kvartalet
2013).

16. En övergripande strategi för försvarssektorn

Övriga åtgärder

Det är fråga om olika alternativ för att främja den europeiska försvarssektorns effektivitet
och konkurrenskraft genom konsekvent och integrerad användning av EU-politik som
inverkar på försvarssektorn.
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17. Förslag om förstärkta partnerskap inom forskning och
innovation i Horisont 2020*

Lagstiftning

Syftet är att främja investeringar och samarbete inom viktiga industrisektorer och inom det
globala utvecklingsbiståndet genom att förnya och upprätta offentlig-privata partnerskap.
Dessa partnerskap kommer att mobilisera omfattande privata investeringar inom viktiga
industrisektorer, t.ex. läkemedel, energi, transporter, flygteknik, elektronik,
flygledningstjänst och biobaserade produkter. Initiativet omfattar även offentlig-privata
partnerskap för gemensamt genomförande av nationella forskningsprogram för att främja
industrins konkurrenskraft genom stöd till FoU-intensiva små och medelstora företag,
avancerad metrologi samt IKT-baserade produkter och tjänster för de äldre. Ett annat syfte
är att bekämpa fattigdomsrelaterade sjukdomar i Afrika söder om Sahara. (Tredje kvartalet
2013).

18. Lättnader för företagen genom en standardiserad
mervärdesskattedeklaration*

Lagstiftning

Syftet är att införa en standardiserad mervärdesskattedeklaration på alla officiella EU-språk
som företag i hela EU ska kunna välja att använda. Den standardiserade deklarationen är ett
viktigt led i strategin för mervärdesbeskattningens framtid och agendan för bättre
lagstiftning, eftersom den kommer att minska bördorna för företagen och främja den
digitala inre marknaden. (Tredje kvartalet 2013).

19. Effektivare mervärdesskattesystem genom översyn av
skattesatsernas struktur

Lagstiftning

Syftet är att anpassa tillämpningsområdet för de reducerade skattesatserna i syfte att öka
mervärdesskattesystemets effektivitet.

20. Reglerade yrken

Övriga åtgärder

Syftet är att inventera den senaste utvecklingen i medlemsstaterna när det gäller reglerade
yrken och att utarbeta en metod för att underlätta den ömsesidiga utvärdering som planeras
i förslaget om modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. Den
föreslagna ömsesidiga utvärderingen kommer att fokusera på begränsningar (vad gäller
kvalifikationer och reglerad verksamhet).

21. Insatser mot stöld av affärshemligheter

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Detta initiativ syftar till att garantera ett effektivt skydd mot stöld av affärshemligheter som
kan utgöra ett allvarligt hinder för innovativa företag som är beroende av affärshemligheter
för att utvidga sin verksamhet genom licensavtal med partner, särskilt med hänsyn till det
skydd som finns i andra jurisdiktioner, genom att harmonisera befintliga regler om skydd
av affärshemligheter.

22. Bankkontoinitiativet*

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Syftet är att öka insynen och jämförbarheten mellan bankkontoavgifter och att göra det
lättare för konsumenterna att byta bank. (Första kvartalet 2013).
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Bygga framtidens nät i dag
23. Minska kostnaderna för utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur*

Lagstiftning

Syftet med utkastet till förordning är att avsevärt minska kostnaden för utbyggnad av
höghastighetsbredband överallt i EU. Det handlar om att uppmuntra investeringar i linje
med höghastighetsinternetmålen i den digitala agendan. Förordningen ska i första hand
fastställa de rättigheter och skyldigheter som är direkt tillämpliga på telekomoperatörer och
andra operatörer. (Första kvartalet 2013).

24. Handlingsplan för trådlös kommunikation för ett
uppkopplat Europa

Övriga åtgärder

Syftet med meddelandet är att fastställa en handlingsplan för att möta de utmaningar som
EU står inför under de närmaste åren med beaktande av den dynamiska
marknadsutvecklingen och den tillväxt på området trådlösa tjänster den för med sig.
De politiska målen omfattar att skynda på utbyggnaden av trådlösa bredbandsnät, främja
gemensam spektrumanvändning, utnyttja resultaten av EU:s forskning och utveckling och
främja global spektrumharmonisering.

25. Uppföljning av grönboken: mot en integrerad
betalningsmarknad inom EU för betalningar via kort,
internet och mobiltelefon*

Lagstiftning

Kort-, internet- och mobilbetalningar är de betalningsmetoder inom detaljistsektorn som
har den högsta tillväxtpotentialen, men marknaden är starkt fragmenterad längs nationella
gränser. Det handlar om att följa upp grönboken och ta itu med de största hindren för
marknadsintegration på dessa områden. (Andra kvartalet 2013).

26. Paketet om ett gemensamt europeiskt luftrum – Single
Sky II Plus

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Syftet med detta paket (som omfattar ett meddelande, en förordning om ett gemensamt
europeiskt luftrum och en EASA-förordning) är att ta itu med en rad frågor som inte löstes
under den första utvecklingsfasen av det gemensamma europeiska luftrummet. Det handlar
särskilt om tillhandahållande av flygtrafiktjänster och behovet av att klargöra de
institutionella ramarna på EU-nivå för att se till att de olika organisationernas respektive
roller och ansvarsområden stöder och inte överlappar varandra.

27. Ett ”Blue Belt” för en inre marknad för sjötransporter

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Syftet är att minska den administrativa bördan för sjötransporter inom EU till en nivå som
är jämförbar med den inom andra transportsätt genom att undvika onödiga dubbelkontroller
bl.a. i form av tullkontroller. Detta kommer att stödjas av modern IKT-teknik, som med
tillräcklig säkerhet medger tillförlitlig spårning av fartyg och last när frakten sker på den
inre marknaden.

28. Ram för EU:s framtida hamnpolitik, inklusive ett
lagförslag

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Syftet är att öka effektiviteten och den övergripande kvaliteten på hamntjänsterna, bl.a.
genom att fokusera på medlemsstaternas skyldigheter vad gäller sund planering av hamnar
och inlandsförbindelser, insyn i offentlig finansiering och hamnavgifter och förenkling av
hamnadministrationen och restriktioner för tillhandahållande av tjänster i hamnar.
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29. Den inre marknaden för vägtransporter – tillträde till
Lagstiftning
marknaden för godstransporter på väg och rätt att bedriva
yrkesmässig trafik

Tillämpningsområde och mål
Detta initiativ kommer att förbättra den ekonomiska och miljömässiga effektiviteten inom
vägtransporterna genom att upphäva flera restriktioner för cabotage. Detta kommer att
skapa mer likartade villkor bl.a. genom införande av bestämmelser om att värdlandets
sociallagstiftning ska tillämpas på förare som vistas länge i landet och bestämmelser som
ska garantera en mer enhetlig tillämpning.

Sysselsättning genom tillväxt: inkludering och kompetens
30. Sociala investeringar i tillväxt och sammanhållning –
bl.a. genomförande av ESF 2014–2020

Övriga åtgärder

Syftet är att ge vägledning om hur de sociala trygghetssystemen ska kunna göras
effektivare och mer ändamålsenliga, förbättra aktiverings- och stödpolitiken, främja social
inkludering och se till att alla har en tillräcklig försörjning. Meddelandet kommer att bidra
till genomförandet av Europa 2020-strategin/den europeiska planeringsterminen, stödja
utformningen av sociala investeringar i de nationella reformprogrammen och hjälpa
medlemsstaterna att att utnyttja EU-fonderna, i synnerhet ESF, på bästa sätt.

31. Integrering av romer

Icke-bindande
lagstiftning

Kommissionens rekommendation om att främja genomförandet av nationella strategier för
integrering av romer bygger på det arbete som utförts i en geografiskt balanserad
pilotgrupp av företrädare för olika medlemsstater. Gruppen är representativ för romernas
varierande förhållandena i EU och ska kartlägga god praxis och effektiva strategier för
integrering av romer.

32. Effektiva tjänstepensionsinstitut

Lagstiftning

En översyn av detta direktiv krävs med tanke på vikten av att se till att det finns lämpliga
strukturer för att finansiera pensionerna.

33. Internationalisering av den högre utbildningen

Övriga åtgärder

Européerna måste förbereda sig för en alltmer global, öppen och konkurrenspräglad
arbetsmarknad. De europeiska universiteten står i dag inför en ökande global konkurrens
när det gäller att locka till sig begåvningar och utbyta kunskap. Meddelandet kommer att
innehålla en översyn av olika politikområden och program som kan stödja dem för att
främja deras internationalisering.

34. Modernisering av den offentliga arbetsförmedlingen

Lagstiftning

Detta paket omfattar alla delar av Euresreformen, bl.a. en europeisk sysselsättningsgaranti
och ett formellt europeiskt nätverk av offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att utveckla och
genomföra en europeisk handlingsplan för arbetskraftens rörlighet för att modernisera och
förstärka de offentliga arbetsförmedlingarna för att underlätta övergångar på
arbetsmarknaden.
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35. Europeisk plattform för att bekämpa svartarbete

Typ av initiativ2

Tillämpningsområde och mål

Lagstiftning

Det handlar om ett utkast till beslut om att införa en europeisk plattform mellan
yrkesinspektioner och andra myndigheter. Man arbetar för en mer enhetlig strategi genom
att täcka in alla viktiga områden som påverkas av svartarbete och stödja en effektivare
kamp mot svartarbete genom bättre samarbete, utbyte av bästa praxis och kartläggning av
gemensamma principer.

36. Översyn av EU:s politiska och rättsliga ram för ekologisk Lagstiftning
produktion

De politiska syftena med det nuvarande regelverket för ekologisk produktion (förordning
834/2007 och meddelande KOM(2004) 415) är att
- upprätta en hållbar förvaltning av jordbruket, och
- producera ett mångsidigt urval av produkter av hög kvalitet som svarar mot
konsumenternas efterfrågan på metoder som inte skadar miljö, hälsa eller djurs
välbefinnande. Syftet med översynen är att ta reda på om de fortfarande är relevanta och
anpassade till den framtida utvecklingen inom ekologisk produktion.

37. EU:s strategi för anpassning till klimatförändringen

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Syftet är att bidra effektivt till ett mer klimattåligt Europa. Det handlar om att förbättra
beredskapen och kapaciteten att anpassa sig till klimatförändringarnas negativa effekter i
EU och dess medlemsstater och regioner.

38. Ny klimat- och energiram för perioden fram till 2030

Lagstiftning/övriga
åtgärder

- Uppfylla målet att utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med 80–95 % år 2050
jämfört med år 1990
- Främja långsiktig konkurrenskraft, försörjningstrygghet och hållbarhet
- Åstadkomma ett långsiktigt investeringsperspektiv fram till 2030.

Använda EU:s resurser på effektivaste sätt

39. Översyn av den tematiska strategin för luftförorening och Lagstiftning
lagstiftningen om detta

Syftet med initiativet är att bedöma genomförandet och resultaten av nuvarande
luftförorenings- och luftkvalitetspolitik och kommer att omfatta lagstiftningsförslag om
ändring av direktivet om nationella utsläppstak och annan lagstiftning om luftkvalitet för
att ge ökat skydd mot luftföroreningars inverkan på människors hälsa och miljön och
samtidigt bidra till målen för Europa 2020-strategin.

40. Översyn av politiken och lagstiftningen på avfallsområdet Lagstiftning

Syftet med detta initiativ är att se över de viktigaste målen för EU:s avfallslagstiftning (i
linje med översynsklausulerna i ramdirektivet om avfall, direktivet om deponering av avfall
och förpackningsdirektivet) och efterhandsutvärderingen av direktiven om avfallsflöde,
bl.a. olika sätt att öka samstämmigheten mellan dem.
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Titel

41. Miljö-, klimat- och energibedömningsram för säker och
trygg okonventionell utvinning av kolväten

Typ av initiativ2

Tillämpningsområde och mål

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Syftet med detta initiativ är att mot bakgrund av befintlig EU-lagstiftning undersöka olika
alternativa sätt att utnyttja möjligheterna att diversifiera energiförsörjningen och förbättra
konkurrenskraften, bl.a. genom okonventionell gasproduktion. Det handlar om att skapa
jämlika konkurrensvillkor i hela EU och klarhet och förutsägbarhet både för
marknadsaktörer och medborgare bl.a. i samband med prospektering, samt att i linje med
allmänhetens förväntningar ta full hänsyn till utsläppen av växthusgaser och hanteringen av
klimat- och miljörisker.

42. Försäkring och skadeståndsansvar på kärnenergiområdet

Lagstiftning

Målet är att möjliggöra bättre ersättning till brottsoffer vid kärnenergiolyckor och att
upprätta en inre marknad/jämlika konkurrensvillkor för investerare.

43. Initiativ om skjutvapen: minska vapenbrotten i EU

Övriga åtgärder

Olagliga skjutvapen används av kriminella nätverk och enskilda brottslingar. Även vapen
som innehas lagligt kan användas illegalt. Syftet med meddelandet är att lyfta fram
problemets karaktär och omfattning och nuvarande insatser, inklusive den externa
dimensionen, nya/ökade EU-åtgärder (t.ex. Europols mer framträdande roll, finansiering),
vägvalen inom politiken för brottsbekämpning med hänsyn till 2015 års översyn av
skjutvapendirektivet 91/477, eventuellt inklusive ett direktiv om straffrättsliga påföljder på
grundval av artikel 83.1 i EUF-fördraget.

44. Ram för administrativa åtgärder för frysning av
penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska
vinster för personer och enheter som misstänks för
terrorism i EU (artikel 75 i EUF-fördraget)

Lagstiftning

EU:s rättsliga ram om frysning av penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska
vinster för personer och enheter som misstänks för terrorism omfattar endast terrorister som
företräder ett internationellt, globalt hot. För närvarande finns det dock ingen ram för att
uppnå målen på området frihet, säkerhet och rättvisa. Syftet med detta initiativ är att
använda den nya rättsliga grunden i Lissabonfördraget för att upprätta en sammanhängande
och effektiv rättslig ram för administrativa åtgärder för frysning av penningmedel,
finansiella tillgångar och ekonomiska vinster som tillhör, ägs eller innehas av sådana
personer och enheter.

45. Särskilt skydd för misstänkta eller åtalade som är särskilt
sårbara i straffrättsliga förfaranden

Lagstiftning

Det rör sig om ett direktiv för att se till att man vid straffrättsliga förfaranden inom EU
ägnar särskild uppmärksamhet åt misstänkta eller åtalade som inte kan förstå eller följa
med i förfarandenas innehåll eller innebörd t.ex. på grund av sin ålder eller sitt psykiska
eller fysiska tillstånd.

Bygga ett säkert och tryggt EU
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Tillämpningsområde och mål

46. Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar
och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur

Lagstiftning

Vid översynen av förordning (EG) nr 1393/2007 tar man särskild hänsyn till effektiviteten
hos de översändande och de mottagande organen och fokuserar på det praktiska
handhavandet av en begäran om att vidarebefordra en framställan om delgivning.
Eventuellt kan gemensamma miniminormer fastställas.

47. Rapport om EU-medborgarskapet 2013: Framsteg i
arbetet med att undanröja hindren för EU-medborgarnas
rättigheter*

Övriga åtgärder

Det handlar om att rapportera de framsteg som gjorts efter rapporten om EUmedborgarskapet 2010 och att identifiera ytterligare insatser för att slutföra arbetet med att
undanröja hinder för EU-medborgares möjligheter att kunna utöva sina fördragsenliga
rättigheter. Rapporten är ett av initiativen inom ramen för Europaåret för medborgarna.
(Andra kvartalet 2013).

48. Inrättande av en europeisk åklagarmyndighet för att
skydda EU:s ekonomiska intressen*

Lagstiftning

Syftet med initiativet är att fastställa ramen och villkoren för inrättande av en europeisk
åklagarmyndighet som ska fokusera på att skydda EU:s ekonomiska intressen. Det kommer
att åtföljas av förslag om en reform av Eurojust och om skydd av EU:s ekonomiska
intressen. (Andra kvartalet 2013).

49. Insatser mot penningtvätt

Lagstiftning

Som ett brott med en europeisk dimension anses penningtvätt utgöra ett brott i alla EU:s
medlemsstater. EU:s medlemsstater tillämpar dock inte samma definition av penningtvätt
och de tillämpar också olika påföljder. Eftersom detta hindrar gränsöverskridande
utredningar och polisiärt samarbete finns det ett behov av att på EU-nivå harmonisera
definitionen av penningtvätt.

50. Insatser mot cigarettsmuggling

Övriga åtgärder

Det handlar om en strategi för att möjliggöra en samlad insats på EU-nivå mot olaglig
handel med cigaretter, med hänsyn tagen till de intäktsförluster detta åsamkar staten och
den roll den olagliga handeln spelar som avsättningsmöjlighet för organiserad brottslighet.
En bättre samordnad och målinriktad åtgärd skulle kunna omfatta utbyte av information,
fastställande av standarder och internationellt samarbete.

51. Översyn av EU:s viseringspolitik för att göra det lättare
för lagliga resenärer

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Sedan gemenskapskodexen om viseringar (viseringskodexen) trädde i kraft har den
effektiviserat reglerna och villkoren för utfärdande av viseringar och främjat en
harmoniserad tillämpning av dessa gemensamma regler. På grundval av en
utvärderingsrapport om kodexens genomförande har kommissionen för avsikt att föreslå
ändringar för att förbättra den. Detta garanterar att EU:s visumpolitik främjar ekonomisk
tillväxt och kulturutbyte genom att underlätta resor till EU för lagliga resenärer såsom
affärsmän, turister, studenter och ungdomar samtidigt som man säkerställer en hög
säkerhetsnivå i EU.
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Nr

Titel

Typ av initiativ2

Tillämpningsområde och mål

52. Veterinärläkemedel

Lagstiftning

Ny ram för veterinärläkemedel och vissa aspekter av deras användning för att skapa
jämlika konkurrensvillkor i EU och minska den administrativa bördan.

53. Användning av kloning i livsmedelsproduktionen

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Uppföljning av kommissionens rapport om kloning av djur för livsmedelsproduktion inom
ramen för den inre marknaden.

54. Utarbetande av en EU-ståndpunkt om
utvecklingsagendan efter 2015

Övriga åtgärder

Syftet med detta meddelande är att som ett led i utarbetandet av en sammanhängande
strategi för millennieutvecklingsmålen, uppföljningen av Rio+20 och arbetet med att nå
målen för en hållbar utveckling nå enighet om en vittsyftande ram för global utveckling
efter 2015, med tonvikt på delat ansvar och ansvarighet.

55. Fastställande av en EU-ståndpunkt om uppföljningen av
Rio+20, inklusive utarbetande av mål för en hållbar
utveckling

Övriga åtgärder

Syftet är att som ett led i utarbetandet av en sammanhängande strategi för
millennieutvecklingsmålen, uppföljningen av Rio+20 och arbetet med att nå målen för
hållbar utveckling utfärda ett meddelande om EU:s uppföljning av Rio+20, vilket bl.a.
innefattar att ställa upp mål för en hållbar utveckling.

56. Utvidgningspaketet 2013

Övriga åtgärder

Kommissionen har av rådet uppmanats att regelbundet rapportera om kandidatländerna och
potentiella kandidatländer. Enligt kommissionens strategidokument ska Europeiska rådet
fastställa allmänna strategiska riktlinjer för utvidgningen i slutet av varje år.

57. Förhandlingsdirektiv inför ett omfattande handels- och
investeringsavtal med berörda parter

Förhandlingsdirektiv

Förutsatt att slutrapporten från högnivågruppen för tillväxt och sysselsättning och de
pågående sonderingarna rekommenderar att förhandlingar inleds kommer det viktigaste
politiska målet vara att utnyttja den hittills outnyttjade potentialen och skapa nya
ekonomiska möjligheter, särskilt inom sektorer som har den största potentialen att skapa
sysselsättning och tillväxt. Syftet är också att ge en tydlig signal om att de två största
ekonomierna i världen står fast vid sitt åtagande om öppna marknader.

58. Övergripande strategi för krishantering utanför EU

Övriga åtgärder

Europeiska unionen har mer än någon annan internationell aktör en unik uppsättning
verktyg till sitt förfogande för att hjälpa till att lösa komplicerade yttre kriser. Dessa
verktyg måste användas konsekvent och i nära samarbete med medlemsstaterna och
användas under hela krisförloppet, från krisförebyggande till återuppbyggnad.

EU som aktör på den globala arenan
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Bilaga II: Initiativ för förenkling och minskad administrativ börda
N
r

Titel

Typ av initiativ

Förenkling och minskning av den
administrativa bördan med hjälp av
förslaget

Aktörer som gynnas av
förenklingen eller den minskade
administrativa bördan

Antas

Konkurrens
1.

Förenkling av EU:s kontroll avav
retagskoncentrationer

Övriga åtgärder

Syftet är att minska byråkratin för samgående Företag
som
anmäler
en 2013
företag genom att göra det lättare att anmäla företagskoncentgration för att få den
företagskoncentrationer och tillämpa ett förenklat godkänd av kommissionen.
förfarande
på
oproblematiska
koncentrationsärenden.

Den digitala agendan
2.

Minska kostnaderna för utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur

Lagstiftning

Detta förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning kommer att avsevärt minska
kostnaderna för anläggningsarbeten samt de
kostnader som orsakas av en onödig
administrativ börda och därmed främja
bredbandsutbyggnad.

Förordningen kommer att omfatta 2013
rättigheter och skyldigheter som gäller för
nationella och lokala myndigheter samt
för telekomoperatörer och allmännyttiga
företag (t.ex. inom vatten-, energi- och
järnvägssektorn).

Lagstiftning

Syftet med förslaget är att förenkla och Alla aktörer som berörs av kontroller 2013
rationalisera den befintliga rättsliga ramen i syfte längs livsmedelskedjan.
att effektivisera den offentliga kontroll som
medlemsstaterna
genomför
längs
hela
livsmedelskedjan och samtidigt minimera
arbetsbördan för berörda aktörer. Effektivare
användning av kontrollresurserna kommer att
bidra till att förebygga kriser och minska
kostnaderna för ekonomiska aktörer som
efterlever bestämmelserna, samtidigt som
jämlika konkurrensvillkor säkras.

Hälso- och konsumentfrågor
3.

Ny förordning om offentliga kontroller
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N
r

Titel

Typ av initiativ

Förenkling och minskning av den
administrativa bördan med hjälp av
förslaget

Aktörer som gynnas av
förenklingen eller den minskade
administrativa bördan

Antas

4.

Ny förordning om
växtförökningsmaterial

Lagstiftning

Syftet med förslaget är att främja innovation och Mikroföretag som omfattas av reglerna 2013
minska den övergripande administrativa bördan om växtförökningsmaterial.
samt införa flexibilitet i bestämmelserna med
tanke på globalisering, specialisering och
utveckling av nya användningsområden för
jordbruksråvaror, samt samhällets förändrade
förväntningar på samspelet mellan jordbruket
och miljön. Lagstiftningen ska moderniseras och
förenklas genom att tolv olika direktiv om utsäde
och förökningsmaterial ersätts med en enda
rättsakt.

5.

Ny förordning för växtskydd

Lagstiftning

Undantaget för små aktörer som säljer Små och medelstora företag som säljer 2013
växtmaterial enbart på den lokala marknaden växtmaterial enbart på den lokala
kommer att kvarstå.
marknaden.

6.

Ny förordning om djurhälsa

Lagstiftning

En enklare ram (en förordning som ersätter över
40 direktiv) och en tydligare ansvarsfördelning
blir lättare för myndigheter och aktörer att förstå
och använda, och de kan snabbare och med
mindre möda sätta sig in i reglerna och följa dem.
Ökad användning av ny elektronisk teknik och
förenklade
krav
möjliggör
avsevärda
inbesparingar, samtidigt som som man bibehåller
de stränga säkerhetsnormer som är nödvändiga
för att säkerställa sjukdomskontroll och säker
handel med djur och djurprodukter.

Europeiska innehavare av lantbruksdjur, 2013
företag som bedriver handel med levande
djur eller animaliska produkter, behöriga
nationella veterinärmyndigheter.
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N
r

Titel

Typ av initiativ

Förenkling och minskning av den
administrativa bördan med hjälp av
förslaget

Aktörer som gynnas av
förenklingen eller den minskade
administrativa bördan

Antas

7.

Översyn av lagstiftningen om
veterinärmedicinska läkemedel

Lagstiftning

En förenkling av de regler som gäller före och
efter godkännandet för försäljning (inbegripet
säkerhetsövervakning av läkemedel) kommer att
- minska de administrativa bördor för företagen
(med särskild fokus på små och medelstora
företag) som tydligt konstaterats under det
offentliga
samrådet
och
konsekvensbedömningen,
- förbättra tillgången till läkemedel (även för
mindre utbredda djurarter) på den inre
marknaden.

Veterinärläkemedelsindustrin, (bl.a. små 2013
och medelstora företag), jordbrukare och
biodlare, veterinärer, nationella behöriga
myndigheter, ägare av sällskapsdjur,
konsumenter.

8.

Lagstiftningen om hygienpaketet
(översyn)

Lagstiftning

Eftersom principerna och kraven i hygienpaketet Medlemsstaternas behöriga myndigheter 2013
öppnade
EU-marknaden
för
alla och livsmedelsföretagare.
livsmedelsföretagare måste alla nationella
åtgärder
för
närvarande
anmälas
till
kommissionen och övriga medlemsstater i
utkastskedet, så att de informeras och får
möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till
lagstiftning, som blir tillämpligt då det antagits
(direktiv
nr
98/34/EG).
Syftet med översynen av hygienpaketet är att
förenkla de nuvarande anmälningsreglerna, vilket
kan leda till att medlemsstaterna oftare använder
sig av den flexibilitet som lagstiftningen om
hygienpaketet möjliggör.

Lagstiftning

Sammanställning av gjorda ändringar i en enda Medlemsstaternas myndigheter.
rättsakt, däribland ändringar som avser
användningen av Informationssystemet för
viseringar och 2011 års ändringar.

Inrikes frågor
9.

Översyn av kodexen om
Schengengränserna (562/2006)

2013
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N
r

Titel

10. Översyn av EU:s viseringspolitik för att
underlätta formaliteterna för lagliga
resenärer

Typ av initiativ

Förenkling och minskning av den
administrativa bördan med hjälp av
förslaget

Aktörer som gynnas av
förenklingen eller den minskade
administrativa bördan

Antas

Lagstiftning

Man väntar sig en förenkling tack vare en mer Resenärer som exempelvis affärsmän och 2014
sofistikerad metod som bygger på jämvikt mellan turister.
behovet av kontroll vid de yttre gränserna och
behovet av att förenkla formaliteterna för lagliga
resenärer, t.ex. affärsmän och turister.

Lagstiftning

Den nya förordningen om byggprodukter
(305/2011/EU) som träder i kraft den 1 juli 2013
förutsätter uttryckligen elektronisk behandling av
prestandadeklarationer av byggprodukter. Det
har dock överlåtits på kommissionen att anta
delegerade akter med närmare regler om detta.
Avsaknaden av en rättslig grund för dessa
verksamheter skapar osäkerhet om rättsläget och
hindrar därmed en effektiv och ändamålsenlig
användning av IKT för prestandadeklarationer.

Näringsliv
11. Initiativ (delegerad rättsakt från
kommissionen) om elektronisk
behandling av prestandadeklarationer
enligt förordningen om byggprodukter
(305/2011/EU)

Industrin,
särskilt
tillverkare
av 2013
byggprodukter, har uttryckt ett starkt stöd
för en motsvarande bestämmelse i
kommissionens ursprungliga förslag till en
ny
förordning.
För industrin kan elektronisk behandling
av prestandadeklarationer medföra stora
besparingar, vilket utvecklingen av efaktureringen har visat. Initiativet kommer
att skapa rättslig förutsebarhet.
Distributörerna och användarna kommer
att gynnas av snabb tillgång till
elektronisk
information
om
byggprodukter.
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N
r

Titel

Typ av initiativ

Förenkling och minskning av den
administrativa bördan med hjälp av
förslaget

Aktörer som gynnas av
förenklingen eller den minskade
administrativa bördan

Antas

12. Kommissionens genomförandeförordning
om ändring av förordning (EG) nr
340/2008 om de avgifter som ska betalas
till Europeiska kemikaliemyndigheten
enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach)
Omfattas av 2012 års översyn av Reachförordningen

Lagstiftning

Förslaget till ändringsförordning är en
uppföljning av rekommendationerna i Reachöversynen, särskilt rekommendationen om att ge
ytterligare stöd till små och medelstora företag
genom att ändra avgiftsfördelningen, som baseras
på företagens storlek. Syftet är att omfördela
avgifterna på ett sådant sätt att hänsyn tas till
myndighetens kostnader, samtidigt som man
inför ytterligare sänkningar för små och
medelstora företag som har mindre kapacitet än
stora företag att klara kostnaderna för att följa
Reach-reglerna.

Omfördelningen av avgifterna innebär 2013
ytterligare lättnader för små och
medelstora företag: -35 %, -65 % och 95 % för standardavgifter för registrering
och -30 %, -60 % och -90 % för
standardavgifter för godkännande jämfört
med nuläget, där sänkningen är -30 % 60 % och -90 % för registrering och 20 %, -50 % och 85 % för godkännande.
För att ge myndigheten tillräckliga
resurser måste sänkningen av avgifterna
för små och medelstora företag
kompenseras med en höjning av
standardavgifterna för stora företag.

13. Översyn av alla befintliga
kommissionsförordningar om
genomförande av rådets förordning (EG)
nr 1216/2009 (system för handel med
vissa varor som framställs genom
bearbetning av jordbruksprodukter)

Lagstiftning

Förslaget avser att anpassa de befintliga
kommissionsförordningarna baserade på rådets
förordning
(EG)
nr
1216/2009
till
Lissabonfördraget.

Anpassningen kommer att gynna alla 2013
berörda parter, t.ex. importörer och
exportörer
av
bearbetade
jordbruksprodukter och de behöriga
myndigheterna
i
medlemsstaterna
(tullväsende,
utbetalande
organ,
jordbruks- och finansministerier).
Anpassningen kommer att leda till
tydligare regler för importörer och
exportörer och därmed sänka deras
transaktionskostnader.

14. Reform av den inre marknaden för
industriprodukter

Lagstiftning

Syftet med förslaget är bl.a. att åtgärda brister, Företag inom industrisektorer och 2013
flaskhalsar och föråldrade krav i gällande EU- därmed sammanhängande tjänstesektorer.
lagstiftning om industriprodukter för att stärka
och förenkla den rättsliga ramen ytterligare.

16

N
r

Titel

Typ av initiativ

Förenkling och minskning av den
administrativa bördan med hjälp av
förslaget

Aktörer som gynnas av
förenklingen eller den minskade
administrativa bördan

Antas

Inre marknaden och tjänster
15. Initiativ om e-fakturering inom offentlig
upphandling

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Syftet är att ge företagen möjlighet att spara tid Företag som är intresserade av att delta i 2013
och kostnader vid fakturering i samband med offentlig upphandling.
offentlig upphandling.

Havsfrågor och fiske
16. Förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om bevarande av
fiskeresurser genom tekniska åtgärder till
skydd för marina organismer

Lagstiftning

Med detta initiativ vill man framförallt göra den
befintliga lagstiftningen om tekniska åtgärder
mindre komplicerad.
Syftet är att förenkla denna lagstiftning genom en
ramförordning med särskilda regionalt utarbetade
regler.

Fångstsektorn
och
nationella 2014
myndigheter.
Denna
förenkling
väntas
minska
kostnaderna för de nationella kontrolloch tillsynsmyndigheterna.

Skatter och tullar
17. Lättnader för företagen genom en
standardiserad
mervärdesskattedeklaration

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Kommissionen kommer att föreslå att en Företag som
standardiserad mervärdesskattedeklaration ska gränserna.
vara tillgänglig på alla språk som ett alternativ
för företag i hela EU.
Kommissionen kommer med hjälp av
medlemsstaterna att inrätta en EU-webbportal på
mervärdesskatteområdet.

bedriver

handel

Lagstiftning/övriga
åtgärder

Syftet är att, genom att undvika onödiga Företag som bedriver handelssjöfart
dubbelkontroller, minska den administrativa
bördan för sjötransporter inom EU till en nivå
som är jämförbar med den inom andra
transportsätt.

över 2013

Transport
18. Ett ”Blue Belt” för en inre marknad för
sjötransporter

2013
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Bilaga III: Förslag under behandling som dras tillbaka3

N
r

Hänvisning
KOM/SEK/
interinstitutionell
t nr

Titel

Motivering till tillbakadragandet

Hänvisning till
kommissionens
förslag i EUT

Sysselsättning, socialpolitik och inkludering
1.

KOM(1983) 13

Förslag till rådets förordning (EEG) om genomförande inom
ramen för Europeiska ekonomiska gemenskapens beslut nr 3/80
från associeringsrådet EEG-Turkiet om tillämpningen av det
sociala
trygghetssystemet
i
Europeiska gemenskapens
medlemsstater
på
turkiska
arbetstagare
och
deras
familjemedlemmar.

Föråldrat. Förslaget har ersatts av COM(2012) 152 – Förslag EUT C 110,
till rådets beslut om den ståndpunkt som på Europeiska 25. 4. 1983, s. 1.
unionens vägnar ska intas i det associeringsråd som inrättats
genom avtalet om upprättande av en associering mellan
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet vad gäller
bestämmelserna
om
samordning
av
de
sociala
trygghetssystemen, 2012/0076(NLE).

Europeiska utrikestjänsten
2.

KOM(2012) 43.
2012/0009 (NLE)

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som Europeiska Kommissionen har ändrat ståndpunkt i denna fråga.
unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en
ändring av bilaga XIII (Transport).

EUT C 102,
5.4.2012, s. 25.

Utvidgning
3.

3

KOM(84) 306.

Förslag till beslut utarbetat av samarbetsrådet EEG-Jugoslavien
om genomförande av bestämmelserna i avtalet av den 1 april 1983
mellan
EEG
och
Jugoslavien
om
samarbete
på
socialförsäkringsområdet.

Föråldrat. Bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen har tagits med i de stabiliserings- och
associeringsavtal som ingåtts med de flesta länder som ingick i
det före detta Jugoslavien. Förslagen gällande Kroatien och
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien antogs av rådet i
oktober 2010 (EUT L 306, 23.11.2010). Förslag gällande
Albanien och Montenegro är föremål för diskussion.

Tillbakadragandet träder i kraft den dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
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N
r

Hänvisning
KOM/SEK/
interinstitutionell
t nr

Titel

Motivering till tillbakadragandet

Hänvisning till
kommissionens
förslag i EUT

Näringsliv
4.

KOM(2010) 280.
2010/0168 (NLE)

Förslag till rådets beslut om obligatorisk tillämpning av
föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska
kommission för Europa på godkännande av motorfordon med
avseende på elsäkerhet

Föråldrat. Detta förslag har tillsammans med KOM(2010) 310 EUT C 121,
ersatts av ett nytt förslag, som antagits som kommissionens 19.4.2011, s.12.
förordning (EU) nr 407/2011 av den 27 april 2011 om ändring
av Europaparlamentets och rådets.förordning (EG) nr
661/2009.

5.

KOM(2010) 310.
2010/0169 (NLE)

Förslag till rådets beslut om obligatorisk tillämpning av
föreskrifter nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55,
58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98,
99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 och 125 från
Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa för
typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt av de
system, komponenter och separata tekniska enheter som är
avsedda för dem.

Föråldrat. Detta förslag har tillsammans med KOM(2010) 280 EUT C 121,
ersatts av ett nytt förslag, som antagits som kommissionens 19.4.2011, s.14.
förordning (EU) nr 407/2011 av den 27 april 2011 om ändring
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
661/2009.

Inrikes frågor
6.

KOM(2009) 701.
2009/0186/NLE

Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan
Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags
behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen
och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet.

Föråldrat. Ersatt med KOM(2011) 281 – förslag till rådets EUT C 88,
beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och 19.3.2011, s. 7.
Australien
om
lufttrafikföretags
behandling
av
passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till
Australiens tull- och gränsbevakningsmyndighet, antaget den
13 december 2011.

7.

KOM(2009) 702
2009/0187/NLE

Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan
Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om
lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och
överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland
Security (DHS) (2007 års PNR-avtal).

Föråldrat. Ersatt med KOM(2011) 807 – förslag till rådets EUT C 88,
beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater 19.3.2011, s. 7.
och Europeiska unionen om användning och överföring av
passageraruppgifter till Förenta staternas Department of
Homeland Security. Detta beslut antogs av rådet den 26 april
2012 (2011/0382/NLE). PNR-avtalet mellan EU och Förenta
staterna trädde i kraft den 1 juli 2012.

19

N
r

Hänvisning
KOM/SEK/
interinstitutionell
t nr

Titel

Motivering till tillbakadragandet

Hänvisning till
kommissionens
förslag i EUT

Rättvisa
8.

KOM(2006) 399.
2006/0135/CNS

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr Föråldrat. Ersatt med ett nytt förslag, KOM(2010) 105, som 2201/2003 när det gäller domstols behörighet och om införande av antagits som rådets förordning (EU) nr 1259/2010 om
bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål.
genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för
äktenskapsskillnad och hemskillnad i fjorton medlemsstater.

9.

KOM(2010) 708.
2010/0347/APP

Förslag till rådets beslut om ändring av beslut (2008/203/EG) av
den 28 februari 2008 om genomförande av förordning (EG) nr
168/2007 vad gäller antagande av ett flerårigt ramprogram för
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–
2012.

10. KOM(2002) 520.

Föråldrat. Syftet var att ändra det nuvarande beslutet om den EUT C 121,
fleråriga ramen, som löper ut vid utgången av 2012. Den 19.4.2011, s. 35.
enhällighet som krävdes kunde inte uppnås i rådet och
förslaget ersattes med KOM(2011) 880 – förslag till rådets
beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2013–
2017, som väntas bli antaget före utgången av 2012.

Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens Diskussionerna i rådet har visat att kravet på enhällighet inte EGT C 20-E,
undertecknande av Europeiska konventionen om kontakt med kan uppfyllas.
28.1.2003, s. 369.
barn.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
11. KOM(2001) 272
ändrad genom
KOM(2002) 577
2001/0115/COD

Förslag till rådets och Europaparlamentets direktiv
straffrättsligt skydd av gemenskapens ekonomiska intressen.

om Föråldrat. Ersatt med KOM(2012) 363 – förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning
genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar
sig mot unionens ekonomiska intressen.

EGT C 240-E,
28.8.2001, s. 125
och EUT C 71-E,
25.3.2003, s. 1.

Skatter och tullar
12. KOM(2003) 234
ändrad genom
KOM(2004) 468.
2003/0091/CNS

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG Diskussionerna i rådet om detta förslag har inte gått framåt EUT C 76,
beträffande mervärdesskatt på tjänster som tillhandahålls inom sedan 2010. Med hänsyn till rådets ståndpunkt har 25.3 2004, s.16.
postsektorn.
kommissionen för avsikt att se över denna fråga i samband
med en kommande diskussion om alla undantag i allmänhetens
intresse (uppföljning av mervärdesskattemeddelandet,
KOM(2012) 851).
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Handel
13. KOM(2005) 661.
2005/0254/COD

Förslag till rådets förordning om angivande av ursprungsland för Förutom bristen på enhällighet i rådet har den senaste EUT C 49,
vissa produkter som importeras från tredjeländer.
utvecklingen i WTO-överprövningsorganets rättsliga tolkning 28.2.2006, s. 53.
av WTO-reglerna gjort detta förslag föråldrat.

Kodifieringar
14. KOM(2009) 546.
2009/0154 (COD)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om Den rättsakt som skulle kodifieras upphör att gälla med verkan EUT C 88,
radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon från den 1 november 2014.
19.3.2011, s. 2.
(kodifierad version).
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