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Bilaga IV: Tillbakadraganden1

Nr COM-referens/
interinstitutionell referens

Rubrik

Skäl till tillbakadragande

Jordbruk och landsbygdsutveckling
1.

COM(2017)150 final
2017/068/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS Inte längre aktuellt: Ämnesområdet behandlades i kommissionens
FÖRORDNING om fastställande av den justeringsgrad som genomförandeförordning (EU) 2017/1236 av den 7 juli 2017.
avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd
avseende kalenderåret 2017

Ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullar

1

2.

KOM(2011) 737 slutlig
2011/333/CNS

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och Kommissionen kommer att lägga fram nya förslag om egna medel i det
förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på heltäckande förslaget till flerårig ekonomisk planering efter 2020.
mervärdesskatt
Förslaget är därför inte längre aktuellt, eftersom det ska ersättas av nya
förslag i detta sammanhang.

3.

COM(2014)43 final
2014/0020/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS Ingen överenskommelse i sikte. Ärendet har inte gått framåt sedan 2015.
FÖRORDNING om strukturella åtgärder för att förbättra Dessutom har under tiden förslagets viktigaste syfte i fråga om finansiell
motståndskraften hos EU:s kreditinstitut
stabilitet åtgärdats genom annan banklagstiftning, särskilt genom
ikraftträdandet av bankunionens tillsyns- och resolutionsdelar.

Den här förteckningen innehåller lagförslag som kommissionen planerar att dra tillbaka inom sex månader (senast i april 2018).
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Nr COM-referens/
interinstitutionell referens

Rubrik

Skäl till tillbakadragande

Utrikes- och säkerhetspolitik
4.

KOM(2003)695 slutlig
CNS 2003/0268

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal om Inte längre aktuellt: gäller inte längre eftersom det ersatts av det
politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemensamma förslaget JOIN(2016) 4 final av den 3 februari 2016.
gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Andinska gemenskapen och dess medlemsstater Republiken
Bolivia, Republiken Colombia, Republiken Ecuador,
Republiken Peru och Republiken Venezuela, å andra sidan

5.

COM(2014)360 final
2014/0182/NLE

Förslag till RÅDETS BESLUT om unionens ståndpunkt i Inte längre aktuellt: associeringsagendan antogs av utrikesrådet den 23
det samarbetsråd som inrättats genom avtalet om partnerskap juni 2014 (Georgia ST 10978/14), EUT L 261, 30.8.2014.
och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad
gäller antagandet av en rekommendation om genomförande
av associeringsagendan EU–Georgien

6.

COM(2014)359 final
2014/0181/NLE

Förslag till RÅDETS BESLUT om unionens ståndpunkt i Inte längre aktuellt: associeringsagendan antogs av utrikesrådet den 23
det samarbetsråd som inrättats genom avtalet om partnerskap juni 2014 (Moldova ST 9621/14 (I/A-punktsnot)).
och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Moldova, å andra sidan, vad
gäller antagandet av en rekommendation om genomförande
av associeringsagendan EU–Moldavien

7.

COM(2013)14 final
2013/0149/NLE

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om den
ståndpunkt som unionen ska inta i det associeringsråd som
inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande
av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra
sidan, när det gäller antagandet av en rekommendation om
genomförandet av den andra ENP-handlingsplanen EU–
Libanon
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I beslut nr 1/2016 av associeringsrådet EU-Libanon av den 11 november
2016 där man enas om prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och
Libanon sägs uttryckligen att i stället för att förnya handlingsplanen inom
den
europeiska
grannskapspolitikens
antar
parterna
partnerskapsprioriteringar och en pakt. Det gemensamma förslaget
COM(2013)14 är därför inte längre aktuellt.

Nr COM-referens/
interinstitutionell referens

Rubrik

Skäl till tillbakadragande

Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
8.

COM(2012)164 final
2012/82/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS Ingen överenskommelse i sikte. Sedan 2012 har ärendet inte gått framåt.
FÖRORDNING om förenklad överföring av motorfordon Kommissionen kommer att göra en ny bedömning av frågan, bl.a. genom
registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden
en uppdaterad konsekvensbedömning.

Internationellt samarbete och utveckling
9.

KOM(2011)861 slutlig
2011/0420/NLE

Förslag till RÅDETS BESLUT om EU:s anslutning till Inte längre aktuellt: den 18 maj 2017 antog rådet ett beslut på grundval av
Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC)
kommissionens uppdaterade förslag (COM(2016) 712 final –2016/0349
(NLE)).

Rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet
10.

COM(2014) 212 final
2014/0120/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS Ett eventuellt tillbakadragande nämndes i det skriftliga svaret på frågorna
DIREKTIV om privata enmansbolag med begränsat ansvar
från undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och
skatteundandragande. Kommissionen kommer att lägga fram nya förslag
om bolagsrätt under fjärde kvartalet 2017, och det här förslaget kommer
sedan att dras tillbaka.

Havsfrågor och fiske
11.

KOM(2011) 760 slutlig
2011/0345/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr
1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en
flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland
och för fisket efter det beståndet
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Kommer att sakna aktualitet efter det föreslagna upphävandet (se
bilaga V) av rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december
om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om
Skottland.

Nr COM-referens/
interinstitutionell referens
12.

COM(2013) 9 final
2013/0007/COD

Rubrik

Skäl till tillbakadragande

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS Kommissionen avser att lägga fram ett nytt förslag om en genomgripande
FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr översyn av kontrollsystemet för fiskeripolitiken, som planeras till andra
1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i kvartalet 2018.
gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

Migration, inrikes frågor och medborgarskap
13.

COM(2014)163 final
2014/0095/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Förslaget dras tillbaka på grund av förslaget om översyn av
införande av en rundresevisering och om ändring av viseringskodexen som planeras till första kvartalet 2018.
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och
förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008

14.

COM(2014)164 final
2014/0094/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Förslaget dras tillbaka på grund av förslaget om översyn av
unionskodex om viseringar (viseringskodex)
viseringskodexen som planeras till första kvartalet 2018.

Transporter
15.

COM(2013)409 final
2013/0187/COD

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 216/2008
inom
området
flygplatser,
flygledningstjänst
och
flygtrafiktjänster
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Sakinnehållet flyttades över till det nya förslaget om inrättande av
Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (COM(2015) 613 final)
som nu bereds av parlamentet och rådet. Således blir detta förslag
överspelat.

