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Liite IV: Peruutukset1

Nroo COM / Toimielinten
välinen viite

Otsikko

Syyt peruutukseen

Maatalous ja maaseudun kehittäminen
1.

COM(2017) 150 final
2017/068/ (COD)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON Vanhentunut: Asia käsiteltiin 7. heinäkuuta 2017 annetussa komission
ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1236.
tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi
2017

Talous- ja rahoitusasiat, verotus ja tulli

1

2.

COM(2011) 737 final
2011/333/ (CNS)

Ehdotus
NEUVOSTON
ASETUS
arvonlisäveroon Komissio esittää uusia omia varoja koskevia ehdotuksia
perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa kokonaisvaltaisessa
ehdotuksessa
vuoden
2020
jälkeiseksi
noudatettavista menetelmistä ja menettelystä
monivuotiseksi rahoitussuunnitelmaksi. Tämä ehdotus vanhentuu, koska
se korvataan tässä yhteydessä uusilla ehdotuksilla.

3.

COM(2014) 43 final
2014/0020/ (COD)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä. Asia ei ole edennyt
ASETUS
EU:n
luottolaitosten
häiriönsietokykyä vuoden 2015 jälkeen. Lisäksi ehdotuksen rahoitusvakauden
parantavista rakennetoimenpiteistä
pääperusteisiin on tällä välin puututtu pankkialalla muilla
sääntelytoimenpiteillä, erityisesti voimaan tulleilla pankkiunionin
valvonta- ja kriisinratkaisumekanismeilla.

Tämä luettelo sisältää vireillä olevat lainsäädäntöehdotukset, jotka komissio aikoo peruuttaa kuuden kuukauden kuluessa (huhtikuuhun 2018 mennessä)
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Nroo COM / Toimielinten
välinen viite

Otsikko

Syyt peruutukseen

Ulkoasiat ja turvallisuuspolitiikka
4.

COM(2003) 695 final
CNS 2003/0268

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen Vanhentunut: Ei enää voimassa. Korvattu yhteisellä ehdotuksella
jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenmaiden JOIN(2016) 4 final, 3.2.2016.
Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian ja Perun tasavaltojen ja
Venezuelan bolivariaanisen tasavallan välisen poliittista
vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen
tekemisestä

5.

COM(2014) 360 final
2014/0182 (NLE)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja Vanhentunut: Ulkoasiainneuvosto hyväksyi assosiaatio-ohjelman 23.
niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja 6.2014 (Georgia ST 10978/14) ja EUVL 261, 30.8.2014.
yhteistyösopimuksella perustetussa yhteistyöneuvostossa
esitettävästä unionin kannasta EU–Georgia-assosiaatioohjelman
täytäntöönpanoa
koskevan
suosituksen
hyväksymiseen

6.

COM(2014) 359 final
2014/0181 (NLE)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja Vanhentunut: Ulkoasiainneuvosto hyväksyi assosiaatio-ohjelman
niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan 23.6.2014 (Moldova ST 9621/14 (ilmoitus I/A-kohta)).
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella perustetussa
yhteistyöneuvostossa esitettävästä unionin kannasta EU–
Moldova-assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanoa koskevan
suosituksen hyväksymiseen

7.

COM(2013) 14 final
2013/0149 (NLE)

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan
assosiaatiosta
tehdyllä
Euro–Välimeri-sopimuksella
perustetussa assosiaationeuvostossa esitettävästä unionin
kannasta toisen Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan,
EU:n
ja
Libanonin
välisen
toimintaohjelman
täytäntöönpanosta annettavan suosituksen hyväksymiseen
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EU–LIBANON-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2016,
annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, EU:n ja Libanonin välisen
kumppanuuden painopisteistä sopimisesta. Päätöksessä todetaan, että
osapuolet
hyväksyvät
kumppanuuden
painopisteet
ja
kokonaissuunnitelman Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelman
uusimisen sijaan. Yhteinen ehdotus COM(2013) 14 on siksi
vanhentunut.

Nroo COM / Toimielinten
välinen viite

Otsikko

Syyt peruutukseen

Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset
8.

COM(2012) 164 final
2012/82/ (COD)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä. Asia ei ole edennyt
ASETUS
toisessa
jäsenvaltiossa
rekisteröityjen vuoden 2012 jälkeen. Komissio arvioi asiaa uudelleen ja aloittaa asiaa
moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta koskevan vaikutustenarvioinnin päivittämisen.
sisämarkkinoilla

Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat
9.

COM(2011) 861 final
2011/0420 (NLE)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU:n liittymisestä Vanhentunut: Neuvoston päätös hyväksyttiin 18.5.2017 komission
puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan päivitetyn ehdotuksen pohjalta (COM(2016) 712 final – 2016/0349
(ICAC)
(NLE)).

Oikeusasiat, kuluttaja-asiat ja sukupuolten tasa-arvo
10.

COM(2014) 212 final
2014/0120/ (COD)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON Mahdollinen peruuttaminen mainittiin PANA-valiokunnan esittämiin
DIREKTIIVI yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä
kysymyksiin annetuissa kirjallisissa vastauksissa. Komissio tekee uusia
ehdotuksia
yhtiöoikeuden
alalla
vuoden
2017
viimeisellä
vuosineljänneksellä, ja ehdotus perutaan sen jälkeen.

Meri- ja kalastusasiat
11.

COM(2011) 760 final
2011/0345/ (COD)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON
ASETUS Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja
mainittua
kalakantaa
hyödyntävien
kalastusten
monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä joulukuuta 2008
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1300/2008
muuttamisesta

4

Vanhentuu Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan hyödyntämisen
monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1300/2008 ehdotetun kumoamisen (ks.
Liite V) yhteydessä.

Nroo COM / Toimielinten
välinen viite
12.

COM(2013) 9 final
2013/0007/ (COD)

Otsikko

Syyt peruutukseen

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON Komissio aikoo esittää vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä uuden
ASETUS
yhteisön
valvontajärjestelmästä,
jonka ehdotuksen
kalastuksen
valvontajärjestelmän
perusteellisesta
tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta.
sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat
13.

COM(2014) 163 final
2014/0095/ (COD)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON Ehdotus peruutetaan vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
ASETUS kiertomatkaviisumin luomisesta ja Schengenin annettavan viisumisäännöstön tarkistamista koskevan ehdotuksen
sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä yhteydessä.
asetusten (EY) N:o 562/2006 ja (EY) N:o 767/2008
muuttamisesta

14.

COM(2014) 164 final
2014/0094/ (COD)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON Ehdotus peruutetaan vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
ASETUS
unionin
viisumisäännöstön
laatimisesta annettavan viisumisäännöstön tarkistamista koskevan ehdotuksen
(viisumisäännöstö)
yhteydessä.

Liikenne
15.

COM(2013) 409 final
2013/0187/ (COD)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON
ASETUS asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta
lentopaikkojen,
ilmaliikenteen
hallinnan
ja
lennonvarmistuspalvelujen osalta

5

Ehdotuksen sisältö on liitetty uuteen ehdotukseen Euroopan
lentoturvallisuusviraston perustamisesta (COM(2015) 613 final), joka on
tällä hetkellä toimielintenvälisessä käsittelyssä. Näin ollen tästä
ehdotuksesta tulee vanhentunut.

