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Bijlage IV: In te trekken voorstellen1

Nr. COM / Interinstitutionele
referentie

Titel

Redenen voor de intrekking

Landbouw en plattelandsontwikkeling
1.

COM(2017) 150 final
2017/068/COD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET Achterhaald: de kwestie is geregeld bij Uitvoeringsverordening (EU)
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling 2017/1236 van de Commissie van 7 juli 2017.
van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op
de
rechtstreekse
betalingen
toe
te
passen
aanpassingspercentage voor het kalenderjaar 2017

Economische en financiële zaken, belastingen en douane

1

2.

COM(2011) 737 final
2011/333/CNS

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD
betreffende de regels en procedures voor de
terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van
de belasting over de toegevoegde waarde

De Commissie is van plan nieuwe voorstellen inzake de eigen middelen
op te nemen in het alomvattende voorstel voor het toekomstig meerjarig
financieel kader na 2020. Dit voorstel zal derhalve achterhaald zijn
doordat het wordt vervangen door nieuwe voorstellen in dat verband.

3.

COM(2014) 43 final
2014/0020/COD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende
structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid
van EU-kredietinstellingen

Geen uitzicht op een akkoord. Met dit dossier is sinds 2015 geen
vooruitgang geboekt. De voornaamste reden voor het voorstel,
versterking van de financiële stabiliteit, is inmiddels aan de orde
gekomen in andere regelgevende maatregelen voor het bankwezen, met
name doordat de toezicht- en afwikkelingsmechanismen van de
bankenunie in werking zijn getreden.

Deze lijst bevat lopende wetgevingsvoorstellen die de Commissie de komende zes maanden (tegen april 2018) wil intrekken.
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Nr. COM / Interinstitutionele
referentie

Titel

Redenen voor de intrekking

Buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
4.

COM(2003) 695 final
2003/0268/CNS

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende Achterhaald: het voorstel is niet van kracht, want het is vervangen door
de sluiting van een overeenkomst inzake politieke dialoog het gezamenlijk voorstel JOIN(2016) 04 van 3 februari 2016.
en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar
lidstaten, de Republiek Chili, de Republiek Colombia, de
Republiek Ecuador, de Republiek Peru en de Bolivariaanse
Republiek Venezuela, anderzijds

5.

COM(2014) 360 final
2014/0182/NLE

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het Achterhaald: de associatieagenda is vastgesteld door de Raad
standpunt van de Unie in de Samenwerkingsraad die is Buitenlandse Zaken op 23 juni 2014 (Georgia ST 10978/14 en PB L 261
ingesteld
bij
de
partnerschapsen van 30.8.2014).
samenwerkingsovereenkomst
tussen
de
Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië,
anderzijds, wat betreft de vaststelling van een aanbeveling
inzake de tenuitvoerlegging van de associatieagenda tussen
de EU en Georgië

6.

COM(2014) 359 final
2014/0181/NLE

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het Achterhaald: de associatieagenda is vastgesteld door de Raad
door de Unie in te nemen standpunt in de Buitenlandse Zaken op 23 juni 2014 (Moldova ST 9621/14 (nota I/ASamenwerkingsraad die is ingesteld bij de partnerschaps- en punt)).
samenwerkingsovereenkomst
tussen
de
Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek
Moldavië, anderzijds, wat betreft de vaststelling van een
aanbeveling inzake de tenuitvoerlegging van de
associatieagenda tussen de EU en Moldavië
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Nr. COM / Interinstitutionele
referentie
7.

COM(2013) 014 final
2013/0149/NLE

Titel

Redenen voor de intrekking

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD
betreffende het door de Unie in te nemen standpunt in de
Associatieraad die is ingesteld bij de Europees-mediterrane
overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, inzake de
goedkeuring van een aanbeveling voor de tenuitvoerlegging
van het tweede ENB-actieplan EU–Libanon

In BESLUIT Nr. 1/2016 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-LIBANON
van 11 november 2016 waarbij overeenstemming wordt bereikt over de
partnerschapsprioriteiten EU-Libanon wordt uitdrukkelijk gesteld dat de
partijen de partnerschapsprioriteiten EU-Libanon, met inbegrip van het
pact daarbij goedkeuren, in plaats van het tweede actieplan EU-Libanon
te vernieuwen. Het gezamenlijk voorstel COM(2013) 14 is derhalve
achterhaald.

Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf
8.

COM(2012) 164 final
2012/82/COD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot
vereenvoudiging van de overbrenging van in een andere
lidstaat ingeschreven motorvoertuigen binnen de interne
markt

Geen uitzicht op een akkoord. Met dit dossier is sinds 2012 geen
vooruitgang geboekt. De Commissie zal de kwestie opnieuw beoordelen,
onder andere door werkzaamheden te ondernemen tot actualisering van
de effectbeoordeling.

Internationale samenwerking en ontwikkeling
9.

COM(2011) 861 final
2011/0420/NLE

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake Achterhaald: op 18 mei 2017 heeft de Raad een besluit vastgesteld op
toetreding van de EU tot het Internationaal Raadgevend basis van een geactualiseerd voorstel van de Commissie
Comité voor Katoen (ICAC)
(COM(2016) 712 final – 2016/0349 (NLE)).

Justitie, consumentenzaken en gendergelijkheid
10.

COM(2014) 0212 final
2014/0120/COD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD inzake besloten
eenpersoonsvennootschappen
met
beperkte
aansprakelijkheid
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In de schriftelijke antwoorden op vragen van de PANA-commissie werd
al vermeld dat het voorstel mogelijk zou worden ingetrokken. De
Commissie zal in het vierde kwartaal 2017 met nieuwe voorstellen
inzake het vennootschapsrecht komen, waarna dit voorstel zal worden
ingetrokken.

Nr. COM / Interinstitutionele
referentie

Titel

Redenen voor de intrekking

Dit voorstel wordt achterhaald door de voorgestelde intrekking (zie
bijlage V) van Verordening (EG) nr. 1300/2008 van de Raad van
18 december 2008 tot vaststelling van een meerjarenplan voor het
haringbestand in het gebied ten westen van Schotland.

Maritieme zaken en visserij
11.

COM(2011) 0760 final
2011/0345/COD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende
wijziging van Verordening (EG) nr. 1300/2008 van de Raad
van 18 december 2008 tot vaststelling van een
meerjarenplan voor het haringbestand in het gebied ten
westen van Schotland en de visserijen die dat bestand
exploiteren

12.

COM(2013) 9 final
2013/0007/COD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET De Commissie is voornemens in het tweede kwartaal 2018 een nieuw
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging voorstel inzake een grondige herziening van de visserijcontroleregeling
van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot in te dienen.
vaststelling van een communautaire controleregeling die de
naleving van de regels van het gemeenschappelijk
visserijbeleid moet garanderen

Migratie, binnenlandse zaken en burgerschap
13.

COM(2014) 163 final
2014/0095/COD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET Dit voorstel zal worden ingetrokken in het kader van het voorstel tot
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling herziening van de Visumcode, dat in het eerste kwartaal 2018 wordt
van een rondreisvisum en tot wijziging van de verwacht.
Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen
(EG) nr. 562/2006 en (EG) nr. 767/2008

14.

COM(2014) 164 final
2014/0094/COD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET Dit voorstel zal worden ingetrokken in het kader van het voorstel tot
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de herziening van de Visumcode, dat in het eerste kwartaal 2018 wordt
visumcode van de Unie (Visumcode)
verwacht.
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Voorstel voor een VERORDENING VAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van
luchtvaartterreinen,
luchtverkeersbeheer
en
luchtvaartnavigatiediensten

De inhoud van dit voorstel is overgenomen in het nieuwe voorstel tot
oprichting van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid
van de luchtvaart (EASA) (COM(2015) 613 final), dat nu
interinstitutioneel in behandeling is. Dit voorstel is daardoor achterhaald.

Vervoer
15.

COM(2013) 409 final
2013/0187/COD
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