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Bilaga I: Strategiska initiativ för antagande under 2010* 
*Initiativ som kommissionen åtagit sig att anta under 2010 (9 månader: april – december). 
Titel Typ av initiativ Tillämpningsområde och mål 
Att hantera krisen 
1. Meddelande om inrättande av ett 
system för stärkt politisk samordning 
baserat på bredare och djupare 
övervakning 
(andra kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Meddelandet kommer att innehålla förslag på hur euroområdets kapacitet att främja stabilitet och 
sammanhållning inom den monetära unionen ska stärkas med utgångspunkt i de befintliga ramarna för 
styrning i stabilitets- och tillväxtpakten och i Europa 2020. Det kommer också att innehålla förslag på hur 
artikel 136 i Lissabonfördraget ska genomföras i praktiken samt hur de finanspolitiska och 
makroekonomiska obalanserna ska åtgärdas genom effektivare övervakning. 

2. Lagstiftningsförslag för att förbättra 
insynen och stabiliteten på 
derivatmarknaderna (CCP)  
(andra kvartalet) 

Lagstiftningsinitiativ Det centrala målet är att öka säkerheten på derivatmarknaderna genom ökad insyn och minskad 
motpartsrisk. Lagförslaget kommer att göra central motpartsclearing till ett krav för standardiserade 
derivatkontakt och inrätta gemensamma säkerhets-, reglerings- och driftsnormer för central 
motpartsclearing i syfte att minska motpartsriskerna. Det kommer också att kräva att marknadsaktörer 
registrerar positioner och alla transaktioner som inte clearats genom centrala motparter i ett 
transaktionsregister och inrätta reglering och tillsyn över transaktionsregistren för att öka insynen. 

3. Lagstiftningsinitiativ om 
blankning/kreditsvappar 
(tredje kvartalet) 

Lagstiftningsinitiativ Initiativet kommer att syfta till att förhindra skadevållande handelsmetoder när det gäller derivat och 
andra finansiella instrument. Initiativet kompletterar den övergripande strategin för finansiella derivat för 
kreditsvappar. 

4. Revidering av direktivet om system för 
garanti av insättningar 
(andra kvartalet) 

Lagstiftningsinitiativ Revideringen syftar till att stärka skyddet för konsumenten (insättaren) genom att harmonisera 
garantinivåerna för bankinsättningar upp till 100 000 euro och säkerställa att direktivet blir effektivare. 

5. Revidering av direktivet om 
marknadsmissbruk 
(fjärde kvartalet) 

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att öka marknadsintegriteten genom att definiera fall av marknadsmissbruk, skydda investerare 
och göra det möjligt för behöriga administrativa myndigheter att utreda och straffa marknadsmissbruk. 
Det kommer också att behandla nivån och typen av påföljder för marknadsmissbruk. 

6. Meddelande om en effektiv och 
ändamålsenlig krishanteringsram 
(fjärde kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Meddelandet kommer att innehålla kommissionens förslag för att utrusta myndigheter med de verktyg 
som krävs för att effektivt avhjälpa gränsöverskridande bankkriser och därigenom minska kostnaderna 
för skattebetalarna. Nya verktyg bör förbättra den rättsliga säkerheten och minska risken för rättslig 
prövning. 

7. Revidering av kapitalkravsdirektivet 
(CRD IV) 
(fjärde kvartalet) 

Lagstiftningsinitiativ Revideringen kommer att omfatta hävstångsmått, ”dynamiska avsättningar”, likviditet, 
procyklikalitet/buffertar, definition av kapital, systemviktiga finansinstitut och motpartskreditrisker. Syftet 
är att uppdatera den rättsliga ramen för att bemöta krisen och främja finansiell stabilitet i EU, t.ex. att 
tvinga bankerna att sätta av överskottskapital när marknadsvillkoren är goda och att bygga upp en 
kapitalbuffert när marknadsvillkoren försämras. 

8. Meddelande om möjligheter till 
stabilitetsfonder 
(andra kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Dokumentet kommer att redogöra för möjligheterna för Europeiska rådet när det gäller inrättande av 
stabilitetsfonder som ett krishanteringsverktyg, mot bakgrund av Internationella valutafondens rapport 
som väntas i april. 
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Att driva huvudinitiativen inom Europa 2020-strategin framåt 
9. Meddelande om en digital agenda för 
Europa 
(andra kvartalet) 
 
 

Lagstiftningsinitiativ/icke
-lagstiftningsinitiativ 

Den digitala agendan för Europa kommer att syfta till att utnyttja potentialen i informations- och 
kommunikationsteknik som en möjliggörande teknik av betydelse för utvecklingen mot en koldioxidsnål 
kunskapsbaserad och konkurrenskraftig ekonomi. Agendan kommer att ge uttryck för ett integrerat 
synsätt på utmaningarna i en digital ekonomi och i ett digitalt samhälle och ta upp frågor på både 
utbuds- och efterfrågesidan. Den kommer att fastställa de konkreta åtgärder som behöver vidtas på EU-
nivå eller i medlemsstaterna för att bygga ut höghastighetsinternet och åstadkomma en gränslös 
onlinemarknad för varor, tjänster och innehåll samt för att höja kompetensen och tillhandahålla 
framtidens tjänster. 

10. Meddelande om ”Industripolitik för 
en globaliserad tid” 
(tredje kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Meddelandet kommer att ge uttryck för de övergripande målen att stärka industrins konkurrenskraft och 
samtidigt hålla fast vid en utveckling mot lägre koldioxidutsläpp i konkreta initiativ på EU-nivå. Det 
kommer att fastställa en ram med berörda parter för att styra omstruktureringen av sektorer mot en 
framtidsorienterad verksamhet genom att kombinera olika instrument som smart lagstiftning, offentlig 
upphandling, regler och standarder för konkurrens liksom samarbete med arbetsmarknadens parter för 
att föregripa och hantera förändringar liksom de sociala konsekvenserna av omstrukturering.  

11. Meddelande om en europeisk plan 
för forskning och innovation 
(tredje kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Den europeiska planen för forskning och innovation kommer att innehålla en indikator för att kartlägga 
innovation, i enlighet med Europa 2020-meddelandet. I planen kommer också en politisk ram att 
närmare anges för att utveckla europeiska partnerskap för forskning och innovation, utveckla stödjande 
teknik, optimera ramvillkoren för forskning och innovation samt stärka, förenkla och vidareutveckla EU-
instrumentens räckvidd till att stödja forskning och innovation. Med utgångspunkt i översynen av 
handlingsplanen för miljöteknik (2004–2009) kommer planen att även ta upp miljöinnovation. 

12. Initiativet ”Unga på väg” 
(tredje kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Meddelandet kommer att innehålla en strategi för att integrera rörlighets-, universitets- och 
forskarprogram på EU- och medlemsstatsnivå, modernisera den högre utbildningen, främja 
entreprenörskap genom rörlighet för unga yrkesmänniskor samt främja ett erkännande av informellt 
lärande. I meddelandet kommer ytterligare initiativ att anges som omfattar både politik- och 
programrelaterade delar och som kommer att drivas under de kommande åren. Denna ram kommer att 
omfatta ett EU-program för företagarutbyte – ”Erasmus för unga företagare”. 

13. Ett meddelande om arbete för unga  
(fjärde kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Meddelandet kommer att behandla olika sätt att stärka politiken för att avhjälpa krisens effekter för 
ungdomar. Det kommer också att ta upp hur övergången från utbildning till arbetsliv kan underlättas. 
Meddelandet kommer också att ta upp hur kopplingen mellan politiska prioriteringar och EU-medel, 
framför allt Europeiska socialfonden, kan förbättras. I meddelandet kommer en uppsättning nya initiativ 
att tillkännages, bland annat främjande av geografisk rörlighet för unga (Eures), mobilisering av 
näringslivet för att anställa unga liksom ökat direktstöd till innovativa projekt genom programmen 
Progress, Livslångt lärande och Aktiv ungdom. 

14. En agenda för ny kompetens och 
nya arbetstillfällen  
(tredje kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Syftet är att fastställa sätt att bättre hantera ekonomiska omvälvningar och höja verksamhetsgraden, 
underlätta arbetskraftens rörlighet inom EU och bättre anpassa tillgången på kompetens och arbetskraft 
till efterfrågan med lämpligt ekonomiskt stöd från strukturfonderna. Man syftar också till att stärka 
kapaciteten hos arbetsmarknadens parter, stärka samarbetet inom utbildning för att höja 
kompetensnivån samt se till att kompetens tillägnas och erkänns inom den allmänna, yrkesinriktade och 
högre utbildningen samt vuxenutbildningen: en europeisk ram för kompetens, kvalifikationer och yrken 
(European Skills, Competences and Occupations framework, Esco). 

15. Meddelande om en plattform mot 
fattigdom 

Icke-lagstiftningsinitiativ 
 

Syftet är att lägga fram förslag till en plattform mot fattigdom och tillkännage ändringar av den öppna 
samordningsmetoden på det sociala området för att uppnå detta. Meddelandet kommer att behandla 
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(fjärde kvartalet) framstegen på det sociala området och förespråkar en agenda för att skapa större politiskt engagemang 
och större politisk synlighet liksom ett starkare positivt samspel med övriga politikområden. Särskilt 
fokus kommer att ligga på aktiv integration och barnfattigdom. 
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Att arbeta bort flaskhalsar 
16. Nystart för den inre marknaden 
(andra kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Detta meddelande följer efter Montirapporten. Det kommer att som en uppföljning till Europa 2020-
strategin innehålla en diagnos av de ”svaga länkarna” och ange riktningen för en nystart för den inre 
marknaden så att hela dess potential kan utnyttjas. 

17. Förordning om översättningskrav för 
det framtida EU-patentet 
(andra kvartalet) 

Lagstiftningsinitiativ Förordningen är nödvändig för att lösa problemen med översättningsarrangemangen för EU-patentet, 
som inte togs upp i EU-patentförordningen (eftersom det finns en särskild rättslig grund i 
Lissabonfördraget för en separat förordning om språkfrågor och översättningsarrangemang). Detta är 
avgörande för att EU-patentet ska bli verklighet. 

18. Vitbok om den framtida 
transportpolitiken  
(fjärde kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Vitboken kommer att ange huvudlinjerna för ett åtgärdsprogram för transporter fram till 2020. Den 
kommer att fastställa en övergripande ram för åtgärder inom de närmaste tio åren på följande områden: 
transportinfrastruktur, lagstiftning om den inre marknaden, minskade koldioxidutsläpp från transporter, 
teknik för trafikhantering och rena fordon samt användning av standardisering, marknadsbaserade 
instrument och incitament. Den kommer att ange de åtgärder som krävs för att inrätta ett gemensamt 
transportområde och uppfylla målen för Europa 2020-strategin (dvs. framför allt 3 % av BNP till FoU och 
20/20/20-målen för utsläpp av växthusgas, förnybar energi och energieffektivitet).  

19. Energiinfrastrukturpaketet: 
Meddelande om utvecklingen av 
energiinfrastruktur fram till 2020/2030 
Arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar om energiinfrastruktur 
Meddelande om utarbetande av planer 
på nät för havsbaserad vindkraft i 
Europas nordliga hav 
Lägesrapport om smarta nät 
(fjärde kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ 
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att fokusera på investeringsbehov på grundval av efterfråge- och 
utbudsscenarier, tioårsplanerna för det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem 
(Entso) samt på prioriteringarna för utveckling och finansiering av infrastruktur. Dessutom kommer det 
att behandla åtgärder som syftar till att diversifiera försörjningskällor och försörjningsvägar för gas 
liksom framtida behov av infrastruktur, t.ex. för olja eller koldioxid.  
 
Arbetsdokumentet kommer att utvärdera de sex prioriterade åtgärderna på infrastrukturområdet i Andra 
strategiska energiöversynen, bland annat sammankoppling av gas- och elförsörjningen i 
Medelhavsområdet. Meddelandet om nät för havsbaserad vindkraft kommer att innehålla en vision för 
2020 och 2030 och fastställa viktiga regleringsfrågor som behöver tas upp för att mer integrerade 
nätlösningar ska kunna utvecklas på lång sikt. Rapporten om smarta nät kommer att redogöra för den 
aktuella utvecklingen på området och eventuellt leda fram till ett lagstiftningsförslag 2011. 

Att sätta människan i centrum för EU-politiken och skapa ett medborgarnas Europa 
20. Handlingsplan för genomförandet av 
Stockholmsprogrammet 
(andra kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Handlingsplanen kommer att vidareutveckla Stockholmsprogrammet genom att ange de exakta åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå målen med programmet. Den kan bestå av  
- ett kort inledande meddelande som syftar till att låta den nya kommissionen framföra sina synpunkter 
på programmet och sina prioriteringar för nästa mandatperiod, och till att låta Stockholmsprogrammet ta 
formen av ett mer fokuserat politiskt budskap, 
- en uppsättning tabeller med de åtgärder som krävs för att uppfylla målen i Stockholmprogrammet med 
angivelser av tidsram för genomförandet och ansvariga parter för varje åtgärd för perioden 2010–2014. 

 
21. Revidering av rådets förordning (EG) 
nr 44/2001 om domstols behörighet och 
om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område (Bryssel 
I) 
(fjärde kvartalet) 

Lagstiftningsinitiativ Ändringen av förordningen syftar till att uppnå följande mål: en utveckling mot att exekvatur på 
privaträttens område avskaffas, utvidgning av tillämpningsområdet till förbindelser med tredjeländer, 
anpassning av bestämmelserna till nya internationella instrument på berörda områden och 
underlättande av tillämpningen av de bestämmelser där problem har konstaterats.  
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22. Revidering av arbetstidsdirektivet 
(fjärde kvartalet) 

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att lägga fram nya förslag om anpassning av lagstiftningen till arbetstagarnas, företagens, de 
offentliga tjänsternas och konsumenternas behov under 2000-talet. Förslagen kommer att bygga på 
samråd i två etapper med arbetsmarknadens parter (på grundval av fördraget) och en rättslig, social och 
ekonomisk konsekvensanalys som offentliggörs på förhand. 

23. Meddelande om europeisk avtalsrätt 
- en metod för antagande av den 
gemensamma referensramen 
(tredje kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Meddelandet syftar till att inleda en process som leder till en europeisk avtalsrätt som en frivillig 28:e 
ordning eller, till och med, en europeisk civillag. Med utgångspunkt i arbetet inom ramen för den 
gemensamma referensramen om avtalsfrågor kommer initiativet att fastställa den metod som ska 
användas för att anta och använda den gemensamma referensramen. Ett nytt system bör underlätta 
gränsöverskridande transaktioner och garantera standardiserade villkor vilket skulle gynna små företag 
som ger sig in på nya marknader. 

24. Medborgarrapport med analyser av 
och åtgärder mot hinder för fri rörlighet 
(fjärde kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Enligt artikel 25 i EUF-fördraget ska Europeiska kommissionen vart tredje år utarbeta en rapport om 
tillämpningen av medborgerliga rättigheter. Med denna som utgångspunkt kan förslag för att stärka eller 
utvidga dessa rättigheter läggas fram. Medborgarrapporten ska också redogöra för hinder som 
medborgarna ställs inför vid köp av varor och tjänster över gränserna och föreslå hur hindren kan 
avlägsnas på bästa sätt. 

25. En ny övergripande rättslig ram för 
skydd av personuppgifter 
(fjärde kvartalet) 

Lagstiftningsinitiativ EU:s dataskyddsdirektiv (1995) behöver anpassas till den nya tekniska utvecklingen och dessutom 
garantera skyddet av personuppgifter vid alla EU-åtgärder, i enlighet med Lissabonfördraget (artikel 16) 
och stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

Ett öppet och säkert Europa 
26. Meddelande om en strategi för inre 
säkerhet 
(fjärde kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Strategin för den inre säkerheten är en viktig del av Stockholmsprogrammet. I Stockholmsprogrammet 
identifieras gemensamma hot och gemensamma verktyg och strategier som EU måste använda fullt ut 
för att ta itu med dessa hot. Det spanska ordförandeskapet har utarbetat ett första dokument riktat till 
allmänheten. Meddelandet ska befästa dessa insatser genom effektiva strategier när det gäller 
polissamarbete, tillträde till gränser och rättskipning i brottmål för att bekämpa gemensamma hot. 
Tyngdpunkten ligger på de områden där EU:s kan bidra med mervärde genom särskilda åtgärder.  

Att möta de utmaningar som samhället står inför på lång sikt 
27. Grönbok om pensioner 
(andra kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Syftet är att fastställa utmaningar, diskutera medlemsstaternas och EU:s ansvar på detta område och 
inhämta bidrag från ett stort antal berörda parter. Grönboken kommer att ha en bred inriktning och 
behandla ett antal olika politiska instrument. Dessa omfattar användningen av den öppna 
samordningsmetoden på pensionsområdet, en undersökning av art. 8 i insolvensdirektivet, direktivet om 
skydd av kompletterande pensionsrättigheter, TP-institutsdirektivet och samspelet med förordningen om 
social trygghet. Grönboken kommer också att behandla bredare aspekter med anknytning till bl.a. 
försäkringar, investeringar (privat sparande) och bostäder (equity release – ”hypotekspension”). 

28. Meddelande om en ny EU-strategi 
för biologisk mångfald efter 2010 
(fjärde kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ I meddelandet fastställs vilka åtaganden EU bör överväga att göra mot bakgrund av internationella 
insatser och med tanke på påfrestningarna på ekosystemen. Strategin kommer att inbegripa ett antal 
delmål som kommer att ligga till grund för åtgärder. Analysen kommer att omfatta alla påfrestningar 
(överexploatering, klimatförändringar, förändrad/uppsplittrad markanvändning, invasiva främmande 
arter) och ekosystem (skogar, sjöar, hav osv.). För att fokusera och effektivisera strategin kommer 
tyngdpunkten dock att ligga på de största påfrestningar på den biologisk mångfalden som orsakas av 
specifika sektorer på EU-nivå (bl.a. jordbruks- och fiskesektorerna). 

29. Meddelande om förbättrad 
katastrofberedskap inom EU 

Icke-lagstiftningsinitiativ Meddelande om alternativ när det gäller att förbättra EU:s beredskap inför och kapacitet att hantera 
katastrofer i och utanför Europa med tre huvudkomponenter: civilskydd, humanitärt bistånd och ökad 
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(fjärde kvartalet) civil-militär samverkan.  
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En fördjupning av den europeiska handelspolitiken 
30. Meddelande om en handelsstrategi 
för Europa 2020 
(tredje kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Meddelandet kommer att innehålla de allmänna strategiska prioriteringarna för handelspolitiken under 
de kommande åren. Initiativet kommer också att vara kopplat till andra relevanta ekonomiska och 
övergripande strategier som antas på EU-nivå, särskilt Europa 2020-strategin. 

31. Meddelande om unionens bidrag till 
uppnåendet av 
millennieutvecklingsmålen: en plan i tolv 
punkter till stöd för 
millennieutvecklingsmålen 

Icke-lagstiftningsinitiativ Att förbereda FN:s toppmöte om uppföljning av millennieutvecklingsmålen (september 2010), bedöma 
framstegen mot att nå de åtta utvecklingsmålen senast 2015 och fastställa en gemensam EU-strategi så 
att EU kan lämna ett rimligt bidrag till hanteringen av de utmaningar som återstår.  

Att modernisera EU:s olika verktyg och arbetssätt 
32. Översyn av budgeten 
(tredje kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Mot bakgrund av prioriteringarna i Europa 2020-strategin ska det i denna övergripande översyn av EU:s 
budget för perioden 2007–2013 bedömas hur EU:s ekonomiska resurser mest effektivt kan avspegla 
och bidra till att unionens viktigaste politiska mål uppnås, varigenom vägen bereds för de diskussioner 
som leder fram till nästa fleråriga budgetram. 

33. Meddelande om den gemensamma 
jordbrukspolitikens framtid  
(fjärde kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Meddelandet kommer att behandla framtida utvecklingsvägar för den gemensamma jordbrukspolitiken 
som är väsentliga för den offentliga debatten och för att säkerställa att ett samråd genomförs innan 
lagstiftningsförslagen utarbetas. Det följer på budgetöversynen och kommer inte att påverka de förslag 
som kommissionen kommer att lägga fram 2011 om den fleråriga budgetramen. 

34. Den femte rapporten om den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen 
(fjärde kvartalet) 

Icke-lagstiftningsinitiativ Framsteg när det gäller ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, samt integrering av EU:s 
prioriteringar; den roll som fonderna, EIB och andra finansiella instrument spelar, och den inverkan som 
annan politik på europeiskt och nationellt plan haft på de framsteg som gjorts, inbegripet alternativ när 
det gäller sammanhållningspolitikens framtid innan lagstiftningsförslag utarbetas. Den följer på 
budgetöversynen och kommer inte att påverka de förslag som kommissionen kommer att lägga fram 
2011 om den fleråriga budgetramen.  
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Bilaga II: Preliminär förteckning över möjliga strategiska och prioriterade initiativ som är under beaktande* 
*Initiativen delas in efter politikområde. Inom varje politikområde är de initiativ som anges i fetstil möjliga strategiska initiativ. De förtecknade initiativen 
omfattar 2010 och därefter1. 
Titel Typ av initiativ Tillämpningsområde och mål 
Jordbruk och landsbygdsutveckling 
Lagstiftningsförslag som en 
uppföljning av kommissionens 
meddelande om den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2013 

Lagstiftningsinitiativ En uppföljning genom lagstiftning till kommissionens meddelande om den gemensamma jordbrukspolitiken 
efter 2013. 

Paket om en kvalitetspolitik för 
jordbruksprodukter  
 

Lagstiftningsinitiativ 
och icke-

lagstiftningsinitiativ 

- Att omarbeta lagstiftningen om geografiska beteckningar. 
- Att undersöka möjligheterna att fastställa särskilda frivilliga reserverade beteckningar som t.ex. ”produkter 
från bergsjordbruk”. 
- Att beakta fastställandet av en allmän grundläggande standard för marknadsföring och lämplig märkning 
för produktionsort inom ramen för standarderna för marknadsföring av jordbruksprodukter. 
- Riktlinjer för system för kvalitetscertifiering av jordbruksprodukter. 

Anpassning av rådets förordningar (EG) 
nr 1290/2005 (finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken), 
1234/2007 (förordningen om en samlad 
marknadsordning), 247/2006 (POSEI) 
och andra 

Lagstiftningsinitiativ Målet är att anpassa kommissionens delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

Rapport om mjölkkvoterna till följd av 
hälsokontrollen (art. 184.6 i förordning 
(EG) nr 1234/2007) 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I enlighet med slutsatserna av den hälsokontroll av den gemensamma jordbrukspolitiken som genomfördes 
i november 2009 ska kommissionen lägga fram två rapporter om mejerisektorn, en före 2011 och en före 
2013, med särskild inriktning på genomförandet av mjuklandningsstrategin. Detta kommer att vara den 
första av dessa två rapporter. 

Lagstiftningsförslag till följd av 
kommissionens meddelande ”Mot bättre 
riktat stöd till jordbrukare i områden med 
naturbetingade svårigheter” (mindre 
gynnade områden) 

Lagstiftningsinitiativ Stödet till mindre gynnade områden beviljas i syfte att hålla landsbygden levande och bevara och främja 
hållbara jordbruksmetoder genom att marken fortsätter att brukas som jordbruksmark. Det är en viktig del 
av politiken för landsbygdsutveckling. 

Uppföljning av högnivågruppen om mjölk Lagstiftningsinitiativ 
och icke-

lagstiftningsinitiativ 

Högnivågruppen kommer att färdigställa sin rapport i juni 2010. Lagstiftningsförslag och icke-
lagstiftningsinitiativ kan följa. 

Budget 
Förslag till en ny flerårig budgetram  Budgetprioriteringar och förslag till en ny flerårig budgetram för den kommande perioden. 
Treårsrevidering av budgetförordningen 
och genomförandebestämmelserna 

Lagstiftningsinitiativ Syftet med revideringen av budgetförordningen är att skapa villkor så att budgetanslagen får större verkan 
(förvaltningsfonder, internationella finansinstitut, offentligprivata partnerskap), främja en resultatstyrd syn på 

                                                 
1 (**) anger icke-bindande lagstiftning. 
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bidrag och öka ansvarsskyldigheten för budgetgenomförandet. 
Rapport om genomförandet av det 
interinstitutionella avtalet 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Rapporten kommer att innehålla en grundlig genomgång av hur det gällande interinstitutionella avtalet 
fungerar i enlighet med förklaring 1 till avtalet och, vid behov, relevanta förslag. 

Klimatåtgärder 
Meddelande om integrering av 
klimatanpassning och begränsning av 
klimatförändring i EU-politiken och 
klimatsäkring av 
finansieringsinstrument 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet ska innehålla en strategi och konkreta åtgärder för att integrera klimatanpassning och 
begränsning av klimatförändring i EU:s övriga politikområden och finansieringsinstrument. I detta ingår 
framför allt klimatsäkring av politikområden som jordbruk och landsbygdsutveckling, industri och tjänster, 
energi, transport, forskning och innovation, hälsofrågor, vatten, marina frågor och fiske, ekosystem och 
biologisk mångfald. 

Meddelande om analysen av vilka 
praktiska åtgärder som krävs för att 
uppnå en 30-procentig 
utsläppsminskning inom EU samt 
bedömning av situationen för 
energiintensiva industrier 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Analys av de åtgärder som krävs för att komma längre än en 20-procentig utsläppsminskning 2020 med 
sikte på 2050 års mål för utfasningen av fossila bränslen. I meddelandet ingår också en bedömning av 
situationen för energiintensiva industrier där det finns risk för koldioxidläckage. 

Eventuellt kommissionsinitiativ till en 
minskning på över 20 % (från 20 till 
30 %)  

Lagstiftningsinitiativ I avvaktan på resultaten av analysen 2010 kan det eventuellt komma ett initiativ för att uppnå en 
utsläppsminskning på över 20 %.  

Meddelande om en färdplan för en 
koldioxidsnål ekonomi 2050, även i syfte 
att fastställa nödvändiga scenarier för 
2030 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att analysera vilka etappmål som bör ingå i färdplanen fram till 2050, inbegripet 
nödvändiga scenarier för ambitionsnivån för 2030 som avspeglar bidragen från sektorer med stora utsläpp. 

Förslag till revidering av gällande 
lagstiftning för att integrera begränsning 
och anpassning  

Lagstiftningsinitiativ Som en uppföljning till meddelandet om anpassning ska särskilda förslag läggas fram för att integrera 
begränsning av och anpassning till klimatförändringen i olika politikområden och program. 

Rapport om och eventuellt förslag till 
revidering av förordningen om fluorerade 
växthusgaser 

Icke-
lagstiftningsinitiativ/l
agstiftningsinitiativ 

Rapport för att bedöma genomförandet av förordningen om F-gaser. En översyn krävs enligt förordningen, 
vid behov åtföljd av lagstiftningsförslag. 

Revidering av EU:s beslut om 
övervakning av växthusgaserna 

Lagstiftningsinitiativ Effektivisering och förbättring av befintliga krav på övervakning och rapportering gällande växthusgaser 

Konkurrensfrågor 
Översyn av ramarna för 
konkurrenspolitiken för 
motorfordonsindustrin 
(gruppundantagsförordningen för 
motorfordonssektorn)  
 

Lagstiftningsinitiativ 
och icke-

lagstiftningsinitiativ 

I oktober 2009 antog kommissionen ett utkast till riktlinjer och ett utkast till gruppundantag för 
motorfordonssektorn. Syftet är att de ska ersätta den befintliga gruppundantagsförordningen från och med 
den 1 juni 2010 för eftermarknaden och från och med den 1 juni 2013 för den primära marknaden. Det 
offentliga samrådet om utkasten avslutades i februari 2010.  

Meddelande om statligt stöd för kortfristig 
exportkreditförsäkring 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet om kortsiktig exportkreditförsäkring syftar till att undanröja sådan snedvridning av 
konkurrensen som beror på statligt stöd till sektorn för kortsiktig exportkreditförsäkring. Det gäller statligt 
stöd till sektorn för kortsiktig exportkreditförsäkring. Det nuvarande meddelandet upphör att gälla vid 
utgången av 2010 såvida det inte förlängs eller blir föremål för översyn. 

Översyn av antitrustpolitiken i fråga om Lagstiftningsinitiativ Översyn av de nuvarande förordningarna om gruppundantag för specialiserings- respektive FoU-avtal som 
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horisontella avtal: Översyn av två 
förordningar (FoU-avtal och 
specialiseringsavtal) och riktlinjer för 
tillämpningen av art. 101 i EUF-fördraget 
på horisontella samarbetsavtal 

och icke-
lagstiftningsinitiativ 

upphör att gälla i december 2010 parallellt med översynen av riktlinjerna för horisontella samarbetsavtal. 
Målet är att säkerställa ett effektivt skydd av konkurrensen på området för horisontella samarbetsavtal och 
skapa rättssäkerhet för företagen. 

Ändring av miljöskyddsriktlinjerna vad 
gäller EU:s system för handel med 
utsläppsrätter efter 2013 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

En ändring av miljöskyddsriktlinjerna måste antas för att fastställa regler för hur stöd med anknytning till 
systemet för handeln med utsläppsrätter ska behandlas (vilket rör den politiskt känsliga frågan om 
”koldioxidläckage”). 

Förslag till förordning om statligt stöd till 
kolindustrin 

Lagstiftningsinitiativ Förslag till en rådsförordning om att tillåta nedläggningsstöd och stöd till nedärvda kostnader inom 
kolsektorn. Den befintliga förordningen upphör att gälla vid utgången av 2010. 

Översyn av rambestämmelserna för 
statligt stöd till varvsindustrin 
 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Varvsindustrin omfattas av särskilda regler för statligt stöd, framför allt av strängare regler för regionalstöd 
och marknadsanpassade regler för stöd till innovation. Under 2007–2008 beslutades att förlänga 
rambestämmelserna för varvsindustrin med ytterligare två år efter att man undersökt olika alternativ och 
industrin fått tillfälle att lämna synpunkter.  
Översynen kommer att omfatta frågan om det behövs sektorsspecifika regler och i så fall om och i vilken 
omfattning de befintliga reglerna måste ändras. 

Utveckling 
EUF:s framtid Lagstiftningsinitiativ Nuvarande EUF upphör 2013, eventuell integrering av EUF i EU-budgeten.  
Vårpaket om millennieutvecklingsmålen 
(arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar om biståndseffektivitet, 
millennieutvecklingsmålen, Aid for Trade, 
utvecklingsfinansiering) plus det första 
arbetsprogrammet för konsekvent politik 
för utveckling/ med sikte på toppmötet 
om millennieutvecklingsmålen (våren) 
2010  

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Paketet kommer att bestå av meddelandet (punkt 31) tillsammans med stöddokument (framsteg med att 
uppnå millennieutvecklingsmålen, utvecklingsfinansiering, biståndseffektivitet, Aid for Trade och det första 
arbetsprogrammet för konsekvent politik för utveckling) liksom separata meddelanden om EU:s politiska 
ram för att bistå utvecklingsländer att lösa problem rörande livsmedelsförsörjning, EU:s roll i globala 
hälsofrågor och beskattning och utveckling: samarbete med utvecklingsländer för att främja god 
samhällsstyrning i skattefrågor. 

Meddelande om den gemensamma 
strategin EU–Afrika 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Som en förberedelse inför det tredje EU–Afrikatoppmötet (i Tripoli i november 2010) kommer meddelandet 
att utvärdera genomförandet av den gemensamma strategin EU–Afrika, bedöma resultaten av och 
tillkortakommandena i strategins första handlingsplan (2008–2010), lägga fram nödvändiga förslag för 
nästa handlingsplan (2011–2013), ta upp den politiska och strategiska dimensionen av partnerskapet och 
göra rekommendationer för att öka dess effektivitet. 

Grönbok om budgetstöd 

 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Omfattningen av budgetstöd i vårt externa samarbete – nästan hälften av EUF:s programplanering – kräver 
en öppen debatt i denna omstridda fråga för att skapa ett starkt europeiskt samförstånd kring detta 
instrument. 

Meddelande om klimatförändring och 
utveckling 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Detta initiativ kommer att bedöma resultaten av toppmötet i Köpenhamn med utgångspunkt i det man 
kunde enas om i Köpenhamn. En viktig del av denna strategi bör vara att genomföra den 
snabbstartsfinansiering som EU åtog sig i december 2009, med tanke på att de som samarbetade närmast 
med EU i Köpenhamn var utvecklingsländerna, särskilt de fattigaste och mest utsatta. 

Förslag om ersättning av associeringen Lagstiftningsinitiativ Rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och 
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(som löper ut) av de utomeuropeiska 
länderna och territorierna (ULT) 

territorierna med Europeiska gemenskapen upphör att gälla den 31 december 2013 och måste ersättas.  

Översyn av det europeiska 
samförståndet om utveckling  

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Detta initiativ kommer att bygga på resultatet av översynen av millennieutvecklingsmålen vid toppmötet 
2010 om en översyn av 2005 års europeiska samförstånd om utveckling anses lämplig. 

Meddelande om stärkt tillväxt och 
konkurrens i partnerskap med 
näringslivet: En strategi för näringslivet i 
utvecklingsländer 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Initiativet kommer att inriktas på att skapa tillväxt och arbetstillfällen i utvecklingsländerna i partnerskap 
med den privata sektorn. Det är den externa projektionen av Europa 2020-strategins tillväxt för alla.  

Den digitala agendan 
Meddelande om en bredbandsstrategi Icke-

lagstiftningsinitiativ 
Som en del av den digitala agendan kommer EU:s bredbandsstrategi att utgöra den politiska ramen för de 
åtgärder som syftar till 100 % bredbandstäckning i EU och ökade investeringar i nästa generations åtkomst 

Rekommendation om nästa generations 
åtkomst (**)  

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Mot bakgrund av den digitala agendan syftar rekommendationen till att ge vägledning till de nationella 
tillsynsmyndigheterna om hur de framtida regleringsåtgärderna för nästa generations åtkomst ska utformas 
så att enhetlighet inom regleringsområdet uppnås på den inre marknaden. 

Program för radiospektrumpolitiken Lagstiftningsinitiativ Målet med det fleråriga programmet för radiospektrumpolitiken är att definiera strategiska riktlinjer för EU:s 
spektrumpolitik, inbegripet behovet av spektrumresurser för att EU ska kunna nå sina huvudmål, t.ex. 
utveckling av höghastighetskommunikation för alla. 

Beslut om 800 MHz-bandet Lagstiftningsinitiativ Beslut om teknisk harmonisering med fastställande av de minimivillkor som ska respekteras när 800 MHz-
bandet används för andra syften än markbundna sändningar. 

Framtiden för samhällsomfattande 
tjänster och användarnas rättigheter 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Detta meddelande ingår i den uppföljning av kommissionens uttalande till Europaparlamentet om 
samhällsomfattande tjänster från 2009 i vilken resultaten av det offentliga samrådet om de framtida 
principerna för samhällsomfattande tjänster kommer att sammanfattas (första halvåret 2010) och behovet 
av en uppdatering av direktivet om samhällsomfattande tjänster (2002/22/EG) att bedömas. 

Direktiv om e-signaturen Lagstiftningsinitiativ Ram för elektronisk identitet (e-ID) och autentisering 
Handlingsplan för e-hälsa Icke-

lagstiftningsinitiativ 
Färdplan för 2011–15 med mål för de operativa åtgärderna för att åstadkomma en omfattande utbyggnad 
av kompatibla elektroniska hälsojournaler och distansläkarvård 

(**) Standarder för datasäkerhet vid 
offentlig upphandling 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Rådets rekommendation om att främja antagandet av standarder för datasäkerhet vid offentlig upphandling 
(dvs. ISO/IEC 15408: kriterier för utvärdering av datasäkerhet). 

Förordning om en moderniserad byrå för 
nät- och informationssäkerhet 

Lagstiftningsinitiativ 
/ icke-

lagstiftningsinitiativ 
 

Den nuvarande förordningen om inrättande av Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet upphör 
att gälla i mars 2012.  

Rapport om läget när det gäller 
utvecklingen av roamingtjänster i EU 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Enligt den ändrade roamingförordningen måste Europeiska kommissionen senast den 30 juni 2011 lägga 
fram en rapport med en översyn av hur förordningen fungerar och med en bedömning av om dess mål har 
uppnåtts. 

Skydd av kritisk infrastruktur Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att innehålla politiska riktlinjer för internationellt samarbete kring Internets 
motståndskraft och stabilitet. 

Översyn av direktivet om 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn 

Lagstiftningsinitiativ Denna översyn kommer att omfatta instrumentets tillämpningsområde, begränsningar i fråga om avgifter för 
vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och ett klargörande av principen om att allt 
material som är allmänt tillgängligt också får vidareutnyttjas för icke-kommersiella och kommersiella syften. 

(**) Europeiska förtroendemärken Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Rekommendationen syftar till att inrätta ett europeiskt varumärke som endast skulle kunna användas av 
gränsöverskridande webbtjänster som uppfyller de krav som anges i förordningen.  
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Ekonomiska och monetära frågor 
Meddelande om yttre ekonomisk 
representation i IMF och Världsbanken  

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I meddelandet kommer de befintliga samordningsförfarandena att beaktas och en trestegslösning kommer 
att föreslås för att effektivisera det sätt på vilket euroområdet/EU företräds i IMF och Världsbanken.  
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Kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets beslut 
om beviljande av en EU-garanti till 
Europeiska investeringsbanken mot 
förluster vid lån och garantier till projekt 
utanför EU 

Lagstiftningsinitiativ EU ger Europeiska investeringsbanken (EIB) en budgetgaranti som politiska risker och risker avseende 
länders betalningsförmåga i samband med dess låne- och lånegarantitransaktioner utanför EU till stöd 
för EU:s utrikespolitiska mål (EIB:s s.k. externa mandat). Kommissionen måste lägga fram ett förslag under 
den andra hälften av perioden 2007–2013. Kommissionen ska utarbeta ytterligare ett förslag inför nästa 
budgetram (2014–2020).  

Ramförordning för makroekonomiskt stöd Lagstiftningsinitiativ Rationalisera beslutsprocessen för detta instrument inom EU:s externa bistånd i syfte att göra det snabbare 
och effektivare. Krissituationernas brådskande karaktär är ett starkt argument för att undvika långdragna 
förfaranden och förseningar. För att göra instrumentet smidigare föreslås istället för beslut som fattas från 
fall till fall en ramförordning för makroekonomiskt stöd till tredjeländer med vilka Europeiska unionen har 
viktiga politiska, ekonomiska och kommersiella förbindelser.  

Förslag till förordning om det europeiska 
national- och 
regionalräkenskapssystemet i 
Europeiska unionen 

Lagstiftningsinitiativ Det övergripande målet är att se över ESA 95 (förordning (EG) nr 2223/96) för att anpassa 
nationalräkenskapssystemet i Europeiska unionen till den nya ekonomiska situationen, framstegen inom 
metodforskning och användarnas behov. Den nya ESA bör fortsatt vara utgångspunkt för metodiken vid 
utarbetandet av de högkvalitativa nationalräkenskaper som krävs som stöd för genomförandet av central 
EU-politik. Revideringen kommer också att vara ett tillfälle att ytterligare förbättra standarderna i ESA 95 
och bättre anpassa dem till de olika användningsområdena i EU. Ett mer integrerat system kommer att 
utvecklas i största möjliga mån. 

Konvergensrapporten för 2010 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Kommissionen och ECB utarbetar var sin konvergensrapport i enlighet med förfarandet i art. 140.1 i EUF-
fördraget. En positiv bedömning av konvergensen för en eller flera medlemsstater kan leda till att 
euroområdet utvidgas. 

Meddelande om de offentliga finanserna i 
EMU 2010 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I meddelandet om de offentliga finanserna i EMU 2010 sammanfattas de politiska konsekvenserna av och 
utmaningarna i årsrapporten om de offentliga finanserna. I årsrapporten analyseras den finanspolitiska 
utvecklingen i EU:s medlemsstater och diskuteras aktuella politiska frågor på området finanspolitiskt 
beslutsfattande och finansövervakning i EU. 

Utbildning, kultur och ungdom 
(**) Kommissionens förslag till rådets 
rekommendation angående 
skolavhopp 

Lagstiftningsinitiativ Att minska skolavhoppen är ett av huvudmålen i Europa 2020-strategin. Rekommendationen ska ge 
medlemsstaterna en ”uppsättning politiska medel” som kan användas för att motverka skolavhopp och 
påskynda förbättringstakten i EU. 

Förslag till ett integrerat program 
”Unga på väg” för 2014–2020 (etapp II) 

Lagstiftningsinitiativ I linje med initiativet Unga på väg kommer programmet att inkludera de befintliga programmen ”Livslångt 
lärande” och ”Aktiv ungdom” samt yttre åtgärder för att skapa och integrera stöd för målen i programmet 
Unga på väg. 

Kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets beslut 
om EIT:s strategiska innovationsagenda 
och om ändring av förordningen om EIT 

Lagstiftningsinitiativ Enligt EIT-förordningen ska den strategiska innovationsagendan innehålla förslag till styrning, drift och 
resurser under den kommande sjuårsperioden.  

Meddelande om genomförandet av de 
föreskrifter i Lissabonfördraget som rör 
idrott 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att innehålla förslag för genomförandet av de nya befogenheterna på idrottsområdet i 
Lissabonfördraget, däribland inrättandet av en ram för politiskt samarbete. 

Grönbok om frigörande av potentialen i 
kultur- och innovationsindustrierna 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I grönboken analyseras möjliga förbättringar av ramvillkoren för att stärka den kreativa industrins och 
kulturindustrins bidrag till Europas gröna kunskapsbaserade tillväxt.  
 

Meddelande om nya insatser för det Icke- Meddelandet kommer att innehålla förslag till riktlinjer som stöd för moderniseringen av 
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europeiska samarbetet på 
yrkesutbildningsområdet: 2010– 2020 

lagstiftningsinitiativ yrkesutbildningspolitiken. Det är ett bidrag till det ministermöte i Brugge som enligt planerna ska hållas i 
slutet av 2010. 

Kommissionens meddelande om 
möjligheter och utmaningar för europeisk 
film i den digitala tidsåldern 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet följer på ett offentligt samråd och kommer att innehålla en analys av den aktuella situationen 
på den digitala filmmarknaden, fastställa kommissionens politik på området (även i fråga om statligt stöd) 
och ge en översikt över den nya MEDIA-stödordningen för digitalisering av biografer. 

(**) Förslag till rådets rekommendation 
om främjande av ungdomars rörlighet i 
utbildningssyfte 

Lagstiftningsinitiativ Rekommendationen ingår i initiativet ”Unga på väg” och kommer att innehålla förslag till åtgärder som 
medlemsstaterna kan vidta för att öka möjligheterna till rörlighet i utbildningssyfte och ta itu med hindren för 
rörlighet. 

Meddelande från kommissionen till rådet 
och Europaparlamentet om 
genomförandet av den europeiska 
kulturagendan 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att innehålla en rapport om framstegen på europeisk och nationell nivå när det gäller 
att uppnå de tre strategiska målen i den europeiska kulturagendan sedan den antogs 2007. Rapporten 
kommer att ingå i underlaget för medlemsstaternas reflektioner över en framtida arbetsplan för kultur från 
2011. 

Meddelande om initiativet för nya 
europeiska kompetenser  

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Syftet med meddelandet är att utveckla tillvägagångssättet med nyckelkompetenser inom yrkesutbildning, 
vuxenutbildning och högre utbildning på grundval av nyckelkompetensrekommendationen från 2006 och 
kommer att inbegripa ett förslag till ett europeiskt kompetenspass. 

Kommissionens meddelande: förslag till 
riktmärken för rörlighet och anställbarhet 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Kommissionen har uppmanats att lägga fram förslag om nya europeiska riktmärken för rörlighet och 
anställbarhet med anknytning till hur väl olika delar och nivåer inom den allmänna och yrkesinriktade 
utbildningen förbereder människor för arbetsmarknaden. 

(**) Förslag till rådets rekommendation 
om information om rörlighet för 
konstnärer och kulturarbetare 

Lagstiftningsinitiativ I förslaget kommer de minimistandarder och tjänster att fastställas som ska tillhandahållas av ett nätverk av 
nationella informationsavdelningar med målet att ge konstnärer och kulturarbetare sådan korrekt, aktuell 
och lättillgänglig information som de behöver för att vara rörliga. 

Kommissionens meddelande om 
barnpedagogik 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att sammanställa det omfattande underlag som redan finns tillgängligt (t.ex. via 
OECD, Unicef osv.) och innehålla en agenda för arbetet inom ramen för den öppna samordningsmetoden. 

Kommissionens förslag till rådets 
rekommendation om informellt och icke-
formellt lärande 

Lagstiftningsinitiativ En del av initiativet Unga på väg med en översikt över en uppsättning politiska medel för att främja och 
trygga ett bättre erkännande av informellt och icke-formellt lärande. 

Kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets beslut 
om nya åtgärder inom kultur och media 
för 2014–2020 

Lagstiftningsinitiativ Förslaget bygger på erfarenheterna från programmen Kultur 2007–2013 och MEDIA 2007. 

Utkast till 2012 års gemensamma 
lägesrapport från rådet och 
kommissionen om framstegen när det 
gäller prioriteringarna för 2009–11 
avseende allmän och yrkesinriktad 
utbildning 2020 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Rapport om genomförandet av den öppna samordningsmetoden för allmän och yrkesinriktad utbildning 
under 2009–2011 i enlighet med den strategiska ramen för det europeiska samarbetet på 
utbildningsområdet och en uppdatering av prioriteringarna för påföljande period. 

Meddelande om moderniseringen av den 
högre utbildningen 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Syftet är att se över och föreslå nya framtida mål för denna politiska agenda. Detta kan omfatta förslag om 
ett system för insyn i och gradering av institutioner för högre utbildning. 

Kommissionens meddelande: Förslag till 
ett nytt riktmärke för språkkunskaper 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till ett nytt europeiskt riktmärke för språkkunskaper. Detta 
ska ses mot bakgrund av den befintliga uppsättningen indikatorer och riktmärken för allmän och 
yrkesinriktad utbildning och syftar till att öka insynen på EU-nivå när det gäller språkinlärning i syfte att 
stärka språkkunskaperna, flexibiliteten och rörligheten hos arbetskraften i EU. 
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Sysselsättning, socialpolitik och integration 
Pensionsinitiativ Icke-

lagstiftningsinitiativ 
På grundval av resultatet av grönboken (2010) och en ytterligare analys av möjlig EU-politik kan 
kommissionen komma att lägga fram specifika initiativ på vissa områden eller överväga att lägga fram en 
bredare vitbok om hur EU-ramen för pensioner bör uppdateras.  

Förslag om genomförandet av 
utstationeringsdirektivet 

Lagstiftningsinitiativ Initiativet syftar till att förbättra genomförandet av utstationeringsdirektivet. Förslaget ska klargöra de 
nationella myndigheternas, företagens och arbetstagarnas rättsliga förpliktelser när det gäller 
genomförandet av direktivet och säkerställa att samma regler gäller överallt. En ny rättsakt skulle förbättra 
informationen till företag och arbetstagare. Den skulle stärka samarbetet mellan nationella myndigheter, 
trygga en effektiv verkställighet genom påföljder och lämpliga åtgärder, och förebygga missbruk. 

Lagstiftningsförslag om Europeiska 
socialfonden 

Lagstiftningsinitiativ Förordningen måste anpassas i enlighet med EU:s prioriteringar för programperioden 2014–2020.  

Förslag om att förbättra arbetstagarnas 
skydd mot exponering för 
elektromagnetiska fält 

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att bibehålla en hög skyddsnivå för arbetstagarna och samtidigt beakta de farhågor som uttryckts 
av vissa berörda parter, särskilt de inom hälso- och sjukvårdssektorn som använder MRI 
(magnetresonansteknik ) för avancerade diagnoser och medicinska ingrepp.  

Meddelande om en EU-strategi för 
funktionshindrade 2010–2020 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Att undanröja diskriminering på grundval av funktionshinder och garantera att funktionshindrade till fullo 
åtnjuter sina grundläggande fri- och rättigheter.  

Förslag om att ändra flera EG-direktiv om 
arbetsrätt så att de också omfattar 
sjöanställda och fartyg 

Lagstiftningsinitiativ Förslaget syftar till att ge sjöanställda samma anställningsrättigheter som övriga arbetstagare. Sjöanställda 
utesluts för närvarande från tillämpningsområdet för ett antal direktiv på området arbetsrätt. Ändringarna, 
som bör omfatta flera direktiv, kommer antingen att inbegripa sjöanställda i direktivets tillämpningsområde 
eller ge sjöanställda särskild behandling så att de får ett likvärdigt skydd, samtidigt som de särskilda 
villkoren och det övergripande ekonomiska läget för denna näring beaktas. 

Förslag till förordning om Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter 2013–2020  

Lagstiftningsinitiativ Kommissionen kommer 2011 att utföra en halvtidsutvärdering av Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, särskilt när det gäller resultatens ändamålsenlighet och hållbarhet. Detta kommer att 
utgöra en fast grund för förslag om att förbättra utarbetandet av och de typer av åtgärder som fonden kan 
samfinansiera. En analys av hur genomförandet kan förbättras kommer också att göras. 

Förslag till beslut om Progress-
programmet 2013–2020 

Lagstiftningsinitiativ Progress lanserades 2007 och är EU:s program för sysselsättning och social solidaritet. 

Förslag om möjligheten att förena 
arbetsliv och familjeliv 

Lagstiftningsinitiativ Kommissionen ska vidta ytterligare åtgärder för att förbättra den rättsliga och politiska ramen när det gäller 
möjligheten att förena arbetsliv och familjeliv, som en uppföljning av rådets överenskommelse om 
revideringen av direktiv 96/34/EG om föräldraledighet som också omfattar adoptionsledighet och med 
beaktande av framstegen och resultaten av de pågående förhandlingarna om revideringen av direktiv 
92/85/EG. I detta syfte ska en kostnads/nyttoanalys utföras 2010 i samband med ett eventuellt initiativ om 
pappaledighet. 

Energi 
Meddelande om en reviderad 
handlingsplan för energieffektivitet 
 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I meddelandet ska de viktigaste åtgärder fastställas som krävs för att uppnå möjliga besparingar på 20 % 
senast 2020, främst i byggnads- och transportsektorn och i den allmännyttiga sektorn. Vid behov ska det 
åtföljas av lagstiftningsförslag, t.ex. en möjlig omarbetning av direktivet om energitjänster. En analys av 
erfarenheterna från den första handlingsplanen för energieffektivitet kommer att genomföras parallellt. 

Energihandlingsplan 2011–2020 Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Tillhandahålla ett helhetsinriktat strategidokument med de prioriterade åtgärderna för 2011–2020. 

Färdplan för ett energisystem med 
låga koldioxidutsläpp senast 2050 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I meddelandet kommer de åtgärder att fastställas som krävs för att nå målet med ett energisystem med 
låga koldioxidutsläpp senast 2050. 
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Meddelande om genomförandet av ett 
hållbarhetssystem för biobränsle 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att vägleda medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna när det gäller 
genomförandet av hållbarhetskriterierna. Det kommer också att stödja ”frivilliga system” och 
uppdatera/lägga till ”standardvärden” med anknytning till hållbarhetssystemet. 

Förslag om insyn och integritet när det 
gäller handel på grossistmarknaden 

Lagstiftningsinitiativ Förslaget rör insynen i och integriteten hos de europeiska marknaderna för handel med energi. Genom 
förslaget ska regler för korrekt beteende på marknaden och ett regelverk för övervakning och kontroll av 
dessa marknader fastställas. Det kommer åtminstone att omfatta el och gas, och möjligen kol. 

Förslag om revidering av direktivet om 
kärnavfall 

Lagstiftningsinitiativ Genom förslaget ska det inrättas en gemensam europeisk ram med syfte att uppnå och bibehålla en hög 
säkerhetsnivå vid hantering av radioaktivt avfall och förbrukat bränsle i hela EU. Ramen skulle kunna 
grunda sig på internationellt godtagna säkerhetsprinciper och kräva att medlemsstaterna inrättar särskilda 
nationella program med en tidsplan för genomförandet. 

Meddelande om kärnenergi – 
uppdatering av det vägledande program 
om kärnenergi 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att innehålla en översyn av situationen när det gäller medlemsstaternas politik samt 
beslut och krav i fråga om investeringar i kärnkraft. Det kommer att analysera kapacitetsfrågor, kärnkraftens 
bidrag till att minska elproduktionens koldioxidutsläpp samt energimixen. 

Interimistiskt dokument (”document 
d'étape”) inför energihandlingsplanen och 
färdplanen för ett energisystem med låga 
koldioxidutsläpp senast 2050 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Detta dokument kommer att innehålla en ram för de berörda frågorna och göra att kommissionen kan 
utarbeta en fullständig energihandlingsplan och färdplan för ett energisystem med låga koldioxidutsläpp till 
2011 på grundval av slutsatserna från Europeiska rådets möte i juni och ett påföljande samråd som ska 
äga rum under andra halvåret 2010 

Meddelande om kärnmedicin och 
radioisotoper 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Det kommer att beröra medicinsk användning av joniserande strålning och tillgängliga instrument på 
europeisk och nationell nivå. Det kommer att ta upp skyddet av patienter och medicinsk personal i enlighet 
med Euratomdirektiven om strålskydd och omfatta försörjningstrygghet när det gäller radioisotoper. I 
synnerhet kommer särskilda initiativ att fastställas för att trygga tillräcklig produktion av radioisotoper som 
är väsentliga för kärnmedicin. 

Meddelande om regionala initiativ Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att utgöra en vägledning för medlemsstater, tillsynsmyndigheter och berörda parter 
när det gäller regionala initiativ. Det kommer att innehålla förslag om hur man ska kunna göra ytterligare 
framsteg med de regionala initiativen, som ett steg på vägen mot den inre marknaden för energi. 
Meddelandet kommer att innehålla förslag till bästa praxis när det gäller de regionala initiativen. 

Lagstiftningsförslag om ett regelverk för 
smarta nät 

Lagstiftningsinitiativ Regelverket kommer att beröra de olika frågor som har samband med inrättandet av smarta nät, däribland 
dataskydd, eldrivna fordon och fri tillgång till näten 

Utvidgning och grannskapspolitik 
Det årliga utvidgningspaketet Icke-

lagstiftningsinitiativ 
Rådet har uppmanat kommissionen att avlägga regelbundna rapporter om kandidatländerna och de länder 
som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen. Enligt kommissionens strategidokument ska 
Europeiska rådet fastställa allmänna strategiska riktlinjer för utvidgningen i slutet av varje år. 

Kommissionens yttrande om Montenegro Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Bedömning av Montenegros förmåga att uppfylla Köpenhamnskriterierna för EU-medlemskap och villkoren 
för stabiliserings- och associeringsprocessen, bedömning av den inverkan som Montenegros anslutning 
kan få på relevant EU-politik och rekommendationer till rådet om dess svar på Montenegros ansökan. 

Kommissionens yttrande om Albanien Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Bedömning av Albaniens förmåga att uppfylla Köpenhamnskriterierna för EU-medlemskap och villkoren för 
stabiliserings- och associeringsprocessen, bedömning av den inverkan som Albaniens anslutning kan få på 
relevant EU-politik och rekommendationer till rådet om dess svar på Albaniens ansökan. 

Det årliga paketet om den europeiska 
grannskapspolitiken 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Ett meddelande om läget för den europeiska grannskapspolitiken med en beskrivning av framstegen i 
regionen och viktiga politiska och ekonomiska tendenser, åtföljt av 13 arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar: 12 rapporter om de enskilda länderna och en sektorsrapport om framstegen på mer tekniska 
områden.  
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Miljöskydd 
Slutbedömning av sjätte 
miljöhandlingsprogrammet 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Slutbedömning av sjätte miljöhandlingsprogrammet som omfattar perioden 2002–2012. 

Översyn av förteckningen över 
prioriterade ämnen enligt ramdirektivet 
för vatten 

Lagstiftningsinitiativ Enligt ramdirektivet för vatten ska kommissionen se över förteckningen över prioriterade ämnen vart fjärde 
år och tidsfristen för nästa förslag är januari 2011. De prioriterade ämnena är de ämnen som utgör en risk 
för eller, vid spridning, via vattenmiljön på EU-nivå. De omfattas av EU:s strategi mot utsläpp av kemikalier i 
EU:s vatten. 

Färdplan för ett resurseffektivt Europa 
med låga koldioxidutsläpp 2020 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Färdplanen kommer att innehålla en enhetlig ram för politik och åtgärder på en mängd politikområden som 
krävs för omställningen till en resurseffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp där material och 
naturresurser används på ett effektivt sätt. Syftet är att öka resursproduktiviteten och koppla isär ekonomisk 
tillväxt från resurs- och energianvändning, öka konkurrenskraften och främja en större energitrygghet och 
ett ökat resursoberoende för EU senast 2020. 

Direktiv om byggnaders vatteneffektivitet Lagstiftningsinitiativ Åtgärder för ökad vatteneffektivitet i byggnader följer av genomförandet av meddelandet om vattenbrist och 
torka. Potentialen för vattenbesparingar i EU uppskattas till 40 %. Man kan tänka sig bindande regler för att 
främja vattenbesparingar i offentliga och privata byggnader. 

Hälsa och konsumentskydd 
EU:s växtskyddsstrategi   Målet är att modernisera det befintliga växtskyddssystemet med förebyggande åtgärder som en central del.  
Grönbok om användningen av 
alternativ tvistlösning i EU 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Genom att främja alternativ tvistlösning kan man förbättra konsumenternas förtroende för inköpsresor över 
gränserna och den inre marknadens funktion. Initiativet har samband med vitboken om grupptalan.  

(**) Rådets rekommendation om en 
beredskapsplan för influensapandemier i 
EU  

 Initiativet kommer att stödja effektiviteten och ändamålsenligheten i det europeiska hälso- och 
sjukvårdssystemet och bidra till att samordna medlemsstaternas svar på pandemier som hotar människors 
hälsa. Det ska bidra till att minska inverkan på samhället, öka stabiliteten och förhindra onödiga 
ekonomiska förluster.  

Meddelande om en beredskapsplan för 
influensapandemier 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Initiativet kommer att stödja effektiviteten och ändamålsenligheten i det europeiska hälso- och 
sjukvårdssystemet och bidra till att samordna medlemsstaternas svar på pandemier som hotar människors 
hälsa. Det ska bidra till att minska inverkan på samhället, öka stabiliteten och förhindra onödiga 
ekonomiska förluster. 

(**) Kommissionens rekommendation om 
harmoniserad terminologi för 
klassificering och rapportering om 
klagomål från konsumenter i EU 

 Att utveckla en EU-omfattande strategi för användningen av en harmoniserad metodik för att klassificera 
och rapportera om konsumenters klagomål och frågor. Syftet är att skapa jämförbara uppgifter på EU-nivå 
som kan användas i beslutsfattandet.  

Resultattavla för konsumentmarknaderna 
– göra så att marknaderna gynnar 
konsumenterna 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Resultattavlan möjliggör en regelbunden övervakning för att fastställa vilka marknader som inte fungerar 
som de ska när det gäller de ekonomiska och sociala resultaten för konsumenterna, och där åtgärder kan 
krävas. I resultattavlan identifieras problematiska marknader på europeisk och nationell nivå, medan 
marknadsundersökningarna ger ingående analyser av problem och möjliga åtgärder. Resultattavlan bygger 
på fakta och kan ge ett viktigt bidrag till smart lagstiftning. 

Förslag till samarbetsavtal med Förenta 
staterna om verkställande av 
konsumentskyddslagstiftningen 
 

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att tillhandahålla en rättslig ram på konsumentområdet för internationella verkställighetsåtgärder 
tillsammans med Förenta staterna för att stärka det internationella skyddet för EU:s konsumenter. 

Rådets förordning om översyn av 
lagstiftningen om marknadsföring av 

Lagstiftningsinitiativ Huvudsyftet är att ersätta de 12 direktiven om utsäde och förökningsmaterial mot bakgrund av arbetet för 
en bättre lagstiftning för att säkra identiteten och kvaliteten hos utsäde och förökningsmaterial och se till att 
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utsäde och förökningsmaterial  den inre marknaden fungerar väl på detta område. 
Djurhälsolagstiftning 
 

Lagstiftningsinitiativ Den nya djurhälsolagstiftningen syftar till att införa ett tydligare regelverk för djurhälsa i EU. 

Ny politik för odling av genetiskt 
modifierade organismer 

 Efter framläggandet av de politiska riktlinjerna kommer kommissionen i slutet av juni att lägga fram ett 
konkret initiativ om hur medlemsstaterna ska ges frihet att besluta om odling av genetiskt modifierade 
organismer på sina territorier 

Rapport om genomförandet av 
djurtransportförordningen 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Enligt art. 32 i förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport ska kommissionen lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet om konsekvenserna av förordningen för djurskyddet och 
handelsflödena av levande djur. Rapporten kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.  
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Rapport till Europaparlamentet och rådet 
om kloning av djur  
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Målet är att lägga fram en konsekvent strategi när det gäller innovativ teknik för livsmedelssektorn (kloning, 
nanoteknik, genetiskt modifierade djur). I samband med rapporten till Europaparlamentet och rådet kommer 
kommissionen att genomföra ett omfattande samråd med berörda parter.  

Översyn av direktiv eller förordning om 
medicinsk utrustning 

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att förenkla och stärka bestämmelserna för åstadkomma ett gott hälsoskydd och en välfungerande 
inre marknad. 

Översyn av direktiv om kliniska 
prövningar  

Lagstiftningsinitiativ Målet är att ändra direktivet om kliniska prövningar för att åtgärda de brister som identifierats.  

Översyn av direktivet om 
tobaksprodukter 2001/37/EG om 
tillverkning, presentation och försäljning 
av tobaksvaror 

Lagstiftningsinitiativ Bestämmelserna om tobaksvaror har utvecklats väsentligt vilket gör att direktivet måste uppdateras. 
Direktivet bör ändras så att det blir mer inriktat på ungdomar och utsatta grupper.  

Meddelande om den andra EU-strategin 
för djurskydd (2011–2015) 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Initiativet syftar till att befästa framtida EU-politik på detta område genom ett strategiskt dokument som 
garanterar att framtida åtgärder integreras och förstås både i och utanför EU. Strategin är ett svar på krav 
från berörda parter och Europaparlamentet om att utveckla EU:s djurskyddspolitik med hänsyn till de totala 
kostnaderna och deras inverkan på sektorns konkurrenskraft. 

Översyn av förordning (EG) nr 882/2004 
om offentlig kontroll längs 
livsmedelskedjan 

Lagstiftningsinitiativ En översyn pågår med avseende på bestämmelserna om finansieringen av de offentliga kontrollerna 
(”inspektionsavgifter”). Dessa bestämmelser har inte lett till resultat när det gäller lagstiftningens huvudmål, 
dvs. att medlemsstaterna ska ha tillräckliga finansiella resurser för att effektivt utföra de officiella kontroller 
som krävs och att de knappa offentliga kontrollresurserna ska fördelas och användas så effektivt som 
möjligt.  

Översyn av direktivet om allmän 
produktsäkerhet 
 

Lagstiftningsinitiativ Återkommande larm om bristande produktsäkerhet har klargjort behovet av ett snabbare, effektivare och 
mer enhetligt system i hela EU, som också kan anpassas till de utmaningar som globaliseringen innebär.  

Förslag till samarbetsavtal med Förenta 
staterna om säkerhet för 
konsumentprodukter  

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att förbättra informationsutbytet om farliga produkter, skador och åtgärder som vidtagits både i 
EU:s medlemsstater och i Förenta staterna. Detta kommer att göra att EU bättre kan målinrikta övervakning 
av marknader (eller import) och verkställighetsåtgärder, och därigenom öka konsumentprodukternas 
säkerhet.  

Översyn av direktivet om 
veterinärmedicinska produkter 

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att förbättra konsumentsäkerheten och djurhälsoskyddet samt konkurrenskraften hos sektorn för 
veterinärmedicinska läkemedel.  

Förslag om ändring av förordningen om 
konsumentskyddssamarbete (EG) nr 
2006/2004  

Lagstiftningsinitiativ Efter rapporten om genomförandet 2011 kommer en revidering av förordningen att övervägas för att 
åtgärda brister.  

Inrikes frågor 
Lagstiftningsförslag om att inrätta ett 
system för in- och utresa (Entry Exit 
System, EES) 

Lagstiftningsinitiativ Fastställa ändamål, funktion och ansvarsområden för EES liksom villkor och förfaranden för registrering 
och lagring av samt sökning i uppgifter om tredjelandsmedborgares in- och utresor över EU:s yttre gränser. 

Lagstiftningsförslag om att inrätta ett 
program för registrerade resenärer 
(Registered Traveller Programme, 
RTP) 

Lagstiftningsinitiativ Fastställa ändamål, funktion och ansvarsområden för EES liksom villkor och förfaranden för registrering 
och lagring av samt sökning i uppgifter om tredjelandsmedborgares in- och utresor över EU:s yttre gränser. 

Förslag till direktiv om villkoren för 
tredjelandsmedborgares inresa och 

Lagstiftningsinitiativ Denna ordning kommer att omfatta gemensamma förfaranden för inresa till, tillfällig vistelse och bosättning i 
EU för företagsinternt utstationerad personal som en del av den strategiska planen för laglig migration från 
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vistelse inom ramen för förflyttningar 
inom företaget 

2005. Den kommer att fastställa ett öppet och förenklat förfarande för inresa och vistelse för företagsinternt 
utstationerad personal.  
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Förslag till rådets direktiv om villkor för 
tredjelandsmedborgares inresa och 
vistelse för säsongsanställning 

Lagstiftningsinitiativ Förslaget syftar till att fastställa gemensamma villkor för inresa och vistelse för säsongsarbetare från 
tredjeländer som en del av ett samlat åtgärdspaket som föreslogs i den strategiska planen för laglig 
migration från 2005. Ett särskilt mål är att garantera säker rättslig ställning och stärkt skydd mot 
exploatering för en särskilt utsatt kategori arbetstagare från tredjeländer. Ett annat mål är att utveckla 
strategin för cirkulär migration. 

Meddelande om en handlingsplan för 
ensamkommande underåriga migranter 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Syftet är att hitta lösningar på problemen med det stora antalet ensamkommande barn på EU:s territorium. 
Handlingsplanen kommer att stödja och komplettera relevanta rättsliga och finansiella instrument och 
stärka olika former av samarbete med ursprungsländer. 

Rapport om invandring och asyl 
(genomförande av europeiska pakten 
och med början 2011 av 
Stockholmsprogrammet) 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Rapporten bygger på den europeiska pakten för invandring och asyl. Den är ett bidrag till Europeiska 
rådets årliga debatt och bygger på medlemsstaternas bidrag och åtföljs av förslag till rekommendationer om 
genomförandet av pakten. 

Lagstiftningsförslag om attacker mot 
informationssystem 

Lagstiftningsinitiativ Del av den digitala agendan – målet är att säkerställa en hög skyddsnivå mot kriminella attacker mot 
informationssystem. Genom detta förslag bör den nuvarande skyddsnivån (rambeslut 2005/222/RIF) 
uppdateras mot bakgrund av den senaste utvecklingen. 

Grönbok om rätt till familjeåterförening Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Som en uppföljning till rapporten om genomförandet av rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till 
familjeåterförening kommer kommissionen att inleda ett brett samråd i form av en grönbok om det framtida 
systemet för familjeåterförening för tredjelandsmedborgare. 

Meddelande om en gemensam strategi 
för överföring av passageraruppgifter till 
tredjeländer  

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelande för att fastställa den allmänna policyn för en gemensam EU:s strategi för användningen av 
passageraruppgifter (PNR-uppgifter) i brottsbekämpningssyfte och om avtal om PNR-uppgifter med 
tredjeländer, eventuellt åtföljt av ett lagstiftningsförslag för ett PNR-system för EU. 

Lagstiftningsförslag om prekursorer till 
sprängämnen 

Lagstiftningsinitiativ Bidra till att förebygga terrorism och förbättra säkerheten för EU-invånarna genom åtgärder som syftar till 
minska risken för att sådana kemikalier, som kan användas som prekursorer till sprängämnen, missbrukas i 
kriminella syften, däribland terroristhandlingar. Åtgärderna skulle bland annat omfatta begränsning av 
försäljningen av vissa ämnen (över vissa koncentrationer) och skyldighet att registrera köparnas identitet. 

Meddelande om att stärka solidariteten 
inom EU 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Skapa en enhetlig och övergripande ram för en bättre ansvarsfördelning inom EU för asylsökande och 
personer som beviljats internationellt skydd.  

Förslag om en ny rättslig ram för 
återvinning av tillgångar 

Lagstiftningsinitiativ Förslag om en ny rättslig ram för att öka förverkande och återvinning i EU av tillgångar som härrör från 
brott. 

Lagstiftningsförslag om straffrättsliga 
åtgärder för att säkerställa skyddet för 
immateriella rättigheter (ersätter 
kommissionens förslag från 2006) 

Lagstiftningsinitiativ Ändrar kommissionens förslag från 2006 genom att införa övergripande straffrättsliga påföljder 
(gemensamma definitioner, straffnivåer och typer av straff) i medlemsstaterna genom att definiera intrång i 
immateriella rättigheter som ett brott. 

Meddelande om EU:s 
integrationsagenda, inklusive 
utvecklingen av en 
samordningsmekanism 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet bör bli inledningen till en ”andra etapp” av den gemensamma agendan för integration med 
syftet att stärka befintliga verktyg för samordningen av integrationspolitik och utveckla nya instrument, 
däribland till europeiska modeller för integration.  

Förslag till översyn av direktiv 
2006/24/EG (lagring av uppgifter) 

Lagstiftningsinitiativ Till följd av en utvärdering av det befintliga direktivet om lagring av uppgifter och nyligen avkunnade domar 
vid medlemsstaternas författningsdomstolar syftar en översyn av direktivet till att skyldigheter när det gäller 
lagring av data bättre ska överensstämma med behoven på brottsbekämpningsområdet, skyddet av 
personuppgifter (rätt till personlig integritet) och effekterna på den inre marknaden (snedvridningar). 

Meddelande om en övergripande strategi 
mot korruption 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelande om en övergripande strategi mot korruption, inbegripet inrättandet av en 
utvärderingsmekanism och framläggande av metoder för samarbete med Europarådets grupp av stater mot 
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korruption (Greco) i detta syfte. 
Lagstiftningsförslag om ändring av 
kodexen om Schengengränserna 

Lagstiftningsinitiativ Ändring av kodexen om Schengengränserna för att ta hänsyn till 1) tekniska anpassningar, 2) tekniska 
ändringar till följd av förslagen om ett system för in- och utresa och/eller ett program för registrerade 
resenärer. 

Meddelande om möjligheten att införa ett 
elektroniskt system för resetillstånd (EU–
ESTA) 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

En del tredjeländer har infört ett Esta-system (ett system med förhandstillstånd – som ska erhållas före 
avresa efter en kontroll som är mindre omfattande än det traditionella viseringsförfarandet – för medborgare 
i de tredjeländer som står på deras positiva lista). Det bör undersökas om EU borde införa ett sådant 
system i samband med EU:s integrerade gränsförvaltning och som ett komplement till den nuvarande 
viseringspolitiken.  

Förslag till ändring av direktiv 
2004/114/EG av den 13 december 2004 
om villkoren för tredjelandsmedborgares 
inresa och vistelse för studier, elevutbyte, 
oavlönad yrkesutbildning eller 
volontärarbete 

Lagstiftningsinitiativ Ändringar av befintligt direktiv för att ta hänsyn till de brister som konstaterats vid tillämpningen av detta 
samt en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet till avlönade praktikanter samt au pairer. 

Meddelande om en ny integrerad strategi 
för kampen mot människohandel och om 
åtgärder för att skydda och bistå offer 

Icke 
lagstiftningsinitiativ 

Formulera en övergripande politisk ram genom vilken EU kan arbeta för att förebygga och minska 
människohandeln, lagföra fler brottslingar som är inblandade i människohandel och tillhandahålla bättre 
skydd och hjälp till människohandelsoffer. 

Förslag till ändring av direktiv 
2003/86/EG om rätt till 
familjeåterförening 

Lagstiftningsinitiativ Uppföljning av grönboken från 2010. 

Förslag till förordning om Europol Lagstiftningsinitiativ I enlighet med artikel 88 i EUF-fördraget. 
EU-invandringskodex  Konsolidering av all lagstiftning på invandringsområdet, till att börja med för laglig migration, enligt 

Stockholmsprogrammet. 
Humanitärt bistånd och krishantering 
Förordning om inrättande av en 
europeisk frivilligkår för humanitärt 
bistånd  

Lagstiftningsinitiativ Målet är att inrätta en ram för europeiska volontärers gemensamma bidrag vid humanitära biståndsinsatser 
i tredjeländer. Tillämpningsområdet kommer förmodligen att inriktas på humanitärt bistånd och civilskydd.  

Meddelande om humanitärt 
livsmedelsbistånd 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Målen med meddelandet är att i) maximera måluppfyllelsen och effektiviteten i insatserna, ii) förbättra 
samordningen av och samstämmigheten i politiken och iii) informera berörda aktörer om mål, prioriteringar 
och förväntade normer.  

Meddelande om en europeisk frivilligkår 
för humanitärt bistånd 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Det främsta målet med meddelandet är att ge en översikt av den nuvarande situationen när det gäller 
volontärarbete i Europa. I detta syfte kommer olika system (både på EU-nivå och i medlemsstaterna) att 
analyseras och möjligheterna till komplementaritet med en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd att 
läggas fram. 

Lagstiftningsförslag om förlängning av 
civilskyddsmekanismen och det 
finansiella instrumentet för civilskydd 

Lagstiftningsinitiativ Vid utvärderingen av civilskyddspolitiken 2010 kommer man att bedöma dels effektiviteten i det stöd som 
ges genom det finansiella instrumentet och civilskyddsmekanismen, dels tillämpningsområdet i syfte att 
stärka mekanismen. Det gällande beslutet om det finansiella instrumentet för civilskydd upphör att gälla 
2013 och behöver förlängas. 

Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett 
finansieringsinstrument för humanitärt 

Lagstiftningsinitiativ Rådets förordning (EG) nr 1257/96 har inte ändrats i större omfattning sedan den antogs 1996. Ett av 
huvudmålen med förslaget bör vara att anpassa rättsakten till utvecklingen av det europeiska 
samförståndet om humanitärt bistånd. 
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bistånd 
Näringsliv och entreprenörskap 
Meddelande om miljövänliga fordon Icke-

lagstiftningsinitiativ 
Meddelandet kommer att fastställa en övergripande strategi för rena och energieffektiva fordon som 
kommer att optimera potentialen för minskade koldioxidutsläpp inom vägtransport (i 2020-perspektiv) 

Meddelande om en halvtidsöversyn av 
rättsakten för småföretag i Europa 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Efter två års tillämpning är det nödvändigt att få en uppfattning om de framsteg som gjorts i 
medlemsstaterna och av kommissionen och överväga tänkbara nya åtgärder som kan föreslås med hänsyn 
till den ekonomiska och sociala utvecklingen och framtida utmaningar.  

Lagstiftningsförslag om tillträde till 
offentliga reglerade Galileotjänster 
 

Lagstiftningsinitiativ Fastställa villkoren för användning av offentliga reglerade tjänster genom en effektiv förvaltning som 
upprätthåller tjänsternas säkerhet 
- Införa de gränssnitt som krävs mellan infrastrukturen för beslut (rådet, medlemsstaterna kommissionen) 
och den tekniska infrastrukturen för offentliga reglerade tjänster (övervakningsmyndighet, 
koncessionshavare, användare), 
- införa tekniska och beslutsmässiga mekanismer i god tid så att de offentliga reglerade tjänsterna kan 
börja användas så snart Galileo blir operativt. 

Meddelande om en handlingsplan för 
GNSS-tillämpningar  
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Fastställa en strategi för att säkerställa en bättre produktutveckling för Galileos kommersiella tjänster. 

Meddelande om de europeiska 
satellitnavigeringsprogrammen  
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Översynen ska fokusera på kostnaderna för och riskerna med ett fullständigt genomförande av Egnos och 
Galileo. Detta är särskilt brådskande och känsligt mot bakgrund av de troliga krav på ytterligare finansiering 
inom ramen för den aktuella budgetplanen som är nödvändig för att de ska kunna tas i drift fullt ut. 
Översynen i halvtid måste också åtföljas av rekommendationer för styrningen av Egnos och Galileo efter 
2013 liksom av element med anknytning till den ekonomiska planeringen.  

Meddelande om ett mer integrerat 
europeiskt standardiseringssystem 

• Revidering av direktiv 98/34/EG, 
beslut 87/95/EEG om IKT-
standardisering 

• beslut 1673/2006 om 
finansiering av europeisk 
standardisering 

Lagstiftningsinitiativ
/icke-lagstiftnings-

initiativ 

Meddelandet har samband med innovationspaketet och kommer att innehålla en handlingsplan som syftar 
till ett mer integrerat standardiseringssystem för EU, effektivare och mer ändamålsenligt fastställande av 
standarder, bättre tillgång till standardisering (särskilt för innovativa företag och företag med hög tillväxt), en 
starkare roll för EU vid fastställande av standarder på internationell nivå och ett mer hållbart 
finansieringssystem för utvecklingen av standarder.  
 

Meddelande om företagens sociala 
ansvar 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Detta meddelande om företagens sociala ansvar kommer att inriktas på återställa EU-invånarnas 
förtroende för näringslivet. Det kommer att ta upp frågan om hur företag informerar om miljö, sociala frågor 
och styrning. En annan allt viktigare fråga gäller näringslivet och mänskliga rättigheter mot bakgrund av den 
senaste utvecklingen i FN. För det tredje kommer meddelandet också att stödja och försöka påverka olika 
internationella instrument för företagens sociala ansvar, t.ex. FN-initiativet Global Compact, OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och utkastet till en ISO-standard för socialt ansvarstagande.  

Meddelande om råvaror  Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att redogöra för de viktigaste utmaningarna i samband med tillgången till råvaror 
liksom råvarornas avgörande roll efter krisen i syfte att säkerställa en hållbar utveckling för EU:s ekonomi 
på lång sikt och därmed dess bidrag till Europa 2020. Revideringen av meddelandet från 2008 kommer att 
omfatta viktiga strategiska frågor som definitionen av råvaror av avgörande betydelse, politiska åtgärder för 
att bekämpa exportrestriktioner som tillämpas av tredjeländer, hur råvarudimensionen kan integreras på ett 
bättre sätt i EU:s utvecklingspolitik och åtgärder för att främja forskning och substitution inom EU. 



 

SV 25   SV 

Meddelande om Europeiska unionens 
framtida rymdengagemang  

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att fastställa prioriteringarna och de viktigaste verksamheterna i ett framtida 
ramprogram för rymden, som ska genomföras under nästa budgetplan. Programmet bör ta hänsyn till 
grundläggande politiska utmaningar. Programmet bör bygga på de resultat som uppnåtts i samband med 
Galileo, GMES och rymdtemat i sjunde ramprogrammet.  
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Meddelande om hållbar konkurrenskraft 
för EU:s byggsektor 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att inriktas på följande fyra strategiska mål som syftar till att stärka sektorns 
konkurrenskraft: a) en enhetlig kvalitetspolitik för sektorn, b) förbättrad lagstiftning, framför allt när det gäller 
offentlig upphandling, konkurrens, registrerings- och kvalifikationssystem, hälsa och säkerhet samt 
försenade betalningar, c) bättre utbildning, d) stärkt forskning, innovation och kunskapsutveckling. 
Meddelandet kommer också att fokusera på byggsektorns roll för att bekämpa klimatförändringarna. 

Meddelande om den nya ramen för EU:s 
turistpolitik 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att innehålla möjliga insatsområden på EU-nivå, nationellt och regionalt liksom för 
näringslivet och övriga berörda parter och kommer att ge en översikt över de lämpligaste finansiella 
instrumenten för samordningen av dessa.  

Revidering av direktivet om insyn i de 
åtgärder som reglerar prissättningen på 
humanläkemedel och deras inordnande i 
de nationella sjukförsäkringssystemen 

Lagstiftningsinitiativ Den planerade översynen kommer att omfatta en undersökning av olika sätt att anpassa kraven i direktivet i 
syfte att förbättra den inre marknaden för läkemedel, med hänsyn till utvecklingen i medlemsstaternas 
politik för prissättning och ersättning. 

Förslag till Europaparlamentets och 
rådets beslut om upprättande av ett 
ramprogram för konkurrenskraft och 
innovation 2014–2020 (CIP II) 

Lagstiftningsinitiativ Programmets främsta mål är att stärka konkurrenskraften och den hållbara tillväxten. Framför allt kommer 
det att ta upp följande mål: påskynda industrins anpassning till strukturförändringar, främja en miljö som är 
gynnsam för initiativ och för utveckling av företag inom hela unionen, särskilt små och medelstora företag, 
främja en miljö som är gynnsam för samarbete mellan företag samt främja ett bättre utnyttjande av de 
industriella möjligheter som skapas genom politiken inom sektorerna för innovation (inbegripet 
miljöinnovation), forskning och teknisk utveckling. 

Förslag till förordning om inrättande av 
det europeiska 
jordobservationsprogrammet (GMES) 

Lagstiftningsinitiativ I samband med EU:s kommande fleråriga budgetram kommer förslaget att särskilt ta upp de 
programmatiska och finansiella aspekterna av GMES tjänste- och infrastrukturkomponenter. Det kommer 
också att fastställa den rättsliga ramen och regelverket för genomförandet av förordningen, bland annat för 
ägande och datastrategi, styrning och internationellt samarbete i fråga om GMES. 

Förordning om inrättande av ett 
europeiskt rymdprogram 
 

Lagstiftningsinitiativ Artikel 189 i EUF-fördraget ger EU befogenhet att inrätta ett europeiskt rymdprogram. Rymdprogrammets 
specifika mål bör vara att stödja genomförandet av den europeiska rymdpolitiken på ett sätt som 
kompletterar ESA:s och nationella rymdorgans verksamhet. Programmet bör bygga på de resultat som 
uppnåtts i samband med Galileo, GMES och rymdtemat i sjunde ramprogrammet. 

Förslag till styrning och finansiering av de 
europeiska GNSS-programmen  
 

Lagstiftningsinitiativ Det behövs en förordning för programmen för perioden efter 2013 som tar upp frågor som styrning och 
finansiering. Detta gäller även frågan om vad myndigheten bör göra. 

Meddelande om en uppdaterad översyn 
av regelverket för nanomaterial  

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Detta meddelande går tillbaka till ett åtagande som gjordes i ett meddelande från 2008 om lagstiftning om 
nanomaterial om att informera EU-institutionerna om hur regelverket utvecklas och tillämpas i fråga om 
nanomaterial.  

Förslag om stärkt stöd till EU:s små och 
medelstora företag på marknader utanför 
EU 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Förslag för att främja utvecklingen av EU:s stöd till företag på marknader utanför EU, särskilt till små och 
medelstora företag. Tyngdpunkten kommer att ligga på komplementaritet med befintliga tjänster och sund 
konkurrens. 
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Inre marknaden och tjänster  
Vitbok om en nystart för den inre 
marknaden 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I dokumentet kommer de konkreta initiativ och åtgärder att fastställas som fordras för att den inre 
marknaden ska få en nystart (jubileet 2012). 

Lagstiftningsinitiativ om en ram för 
hantering och lösning av kriser 

Lagstiftningsinitiativ Initiativet är en uppföljning av meddelandet från 2010 och kommer att syfta till att skapa en effektivare och 
mer ändamålsenlig ram för krishantering. 

Rapport från kommissionen om 
översynen av bibehållandet av 
värdepapperiserade produkter 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Rapporten efterfrågas inom ramen för översynen av kapitalkravsdirektivet och rör en utvärdering av 
huruvida en höjning av nivån på 5 % för bibehållande av värdepapperiserade produkter bör föreslås och 
huruvida metoderna för beräkning av bibehållningskravet är ändamålsenliga. 

Revidering av förordningen om 
kreditvärderingsinstitut för att möjliggöra 
direkt övervakning 

Lagstiftningsinitiativ Genom revideringen av förordningen kommer det att införas en centraliserad övervakning av 
kreditvärderingsinstitut som är verksamma i EU i syfte att stärka investerarnas förtroende. 

Meddelande om övervakning av 
detaljhandelsmarknaden 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Målet är att fastställa möjliga brister på detaljhandelsmarknaden ur både konsument- och 
leverantörsperspektiv och säkerställa effektiva och samordnade politiska åtgärder med flera beståndsdelar. 

Grönbok om metoder för företagsstyrning 
i finansinstitut 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Grönbokens syfte är att fastställa svagheter i de företagsstyrningsmetoder som används i finansinstitut och 
föreslå rekommendationer för att åtgärda dem för att undvika en upprepning av problemen vad gäller 
företagsstyrning i banker och andra finansinstitut. 

Revidering av direktivet om finansiella 
konglomerat 

Lagstiftningsinitiativ Syftet med direktivet är att uppdatera ramen för extra tillsyn. 

Direktiv om ändring av flera direktiv om 
finansiella tjänster, där befogenheterna 
för de europeiska tillsynsmyndigheterna 
fastställs (”Omnibus II-direktivet”) 

Lagstiftningsinitiativ Sektorslagstiftningen om finansiella tjänster måste anpassas till inrättandet av Europeiska 
bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten. Omnibus II-direktivet bör inbegripa justeringar för försäkrings- 
och värdepapperssektorn. 

Översyn av direktivet om system för 
ersättning till investerare, 1997/9/EG 

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att stärka investerarnas förtroende och garantera ökad effektivitet vid bedrägerier och 
misslyckanden. 

Direktiv om rättssäkerhet i 
värdepapperslagstiftningen 

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att förenkla regelverket för kontobaserade värdepapper. 

Meddelande om offentlig upphandling 
inriktat på hur man ska understödja 
prioriteringarna i ”Europa 2020”: 
innovation, investeringar i lägre 
koldioxidutsläpp, sociala frågor, 
energieffektivitet osv. 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Vägledning om hur befintliga instrument bör tillämpas med inriktning på de aspekter av offentlig 
upphandling som rör miljöfrågor, sociala frågor och innovation. Meddelandet kommer att klargöra de 
upphandlande myndigheternas skyldigheter (rättsligt bindande bestämmelser) och rättigheter enligt den 
nuvarande rättsliga ramen. 

Lagstiftning om ett slutdatum för 
migrationen till Sepa (gemensamt 
eurobetalningsområde)  
 

Lagstiftningsinitiativ Initiativet ska stödja migration till Sepa genom fastställande av tidsfrister (”slutdatum”) för migrationen till 
Sepaprodukter (överföringar och direktdebitering). 

Initiativ om koncessionskontrakt Lagstiftningsinitiativ 
/ icke-

lagstiftningsinitiativ 

Initiativet syftar till att skapa klarhet angående rättsläget och rättssäkerhet när det gäller bestämmelserna 
om tilldelning av koncessionskontrakt. 

Åtgärder avseende ansvarsfull 
kreditgivning och skuldsättning  

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Initiativet kommer att innehålla kommissionens synpunkter på frågor som rör tillhandahållande av kredit till 
slutkunder, t.ex. kreditförmedlarnas roll, bedömning av kreditprodukters lämplighet, tillhandahållande av 
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 information och råd samt hur man bäst tryggar ansvarsfull utlåning.  
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Vitbok om skydd av 
försäkringstagare/försäkringsgarantifond
er 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Syftet med vitboken är att bibehålla och stärka konsumenternas förtroende och bereda vägen för ett 
politiskt beslut om möjliga framtida lagstiftningsförslag. 

Meddelande om bästa praxis när det 
gäller inteckningslån (för att undvika 
utmätning) 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att innehålla exempel och vägledning för nationella offentliga myndigheter om hur 
lösningar kan utvecklas i ett sådant skede att man säkerställer att medborgarna inte blir föremål för 
utmätningsförfaranden. 

Lagstiftningsförslag om verk av okända 
upphovsmän för digitala bibliotek 
 

Lagstiftningsinitiativ Lagstiftningsinitiativet kommer att utgöra en rättslig grund som gör det möjligt för bibliotek i EU att skanna 
och visa upp verk av okända upphovsmän eller vars upphovsmän inte står att finna . Initiativet kommer att 
göra det möjligt att påskynda inrättandet av europeiska digitala bibliotek. 

Ramdirektiv om kollektiv förvaltning av 
rättigheter 

Lagstiftningsinitiativ Direktivet understödjer den europeiska digitala agendan och kommer att innehålla regler för hur 
”upphovsrättsorganisationer” ska fungera (de organisationer som samlar in och distribuerar royalties).  

Meddelande om påföljder Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Uppföljning av aprilrapporten till rådet (ekonomiska och finansiella frågor) om påföljder. Syftet är att införa 
avskräckande påföljdssystem och uppnå samstämmighet mellan befogenheterna och målen när det gäller 
övervakning i hela EU. Detta initiativ kompletterar översynen av marknadsmissbruksdirektivet. 

Genomförandeåtgärder för Solvens II 
inbegripet bestämmelser om ersättning 

Lagstiftningsinitiativ Genom åtgärderna kommer beräkningen av de nya riskkänsliga kapitalkraven i Solvens II att införas liksom 
de tekniska åtgärderna på nivå 2, däribland bestämmelser om ersättning. 

Meddelande och rapport om resultaten 
av genomförandet av tjänstedirektivet 
och dess ”ömsesidiga 
utvärderingsprocess” 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Uppföljning av den ömsesidiga utvärderingsprocessen enligt tjänstedirektivet inom ramen för ett politiskt 
dokument om vår framtida politik på tjänsteområdet. 

Översyn av direktivet om marknader för 
finansiella instrument (MiFID-direktivet) 
och lagstiftningsförslag (däribland frågan 
om ”dark pools”)  

Lagstiftningsinitiativ Behovet av en översyn av direktivet har sitt ursprung i ett antal översynsklausuler som ingår i lagstiftningen. 
Syftet är att stärka investerarnas förtroende och skapa likvärdiga förutsättningar vilket ger effektiva 
marknader med öppenhet och insyn. 

Grönbok om åtgärder för att främja e-
upphandling 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I grönboken kommer ytterligare åtgärder att fastställas för att underlätta användningen av e-upphandling 
och undanröja hinder för e-upphandling över gränserna. 

Direktiv om produktinformation och 
försäljningsmetoder när det gäller 
paketerade investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare 

Lagstiftningsinitiativ Syftet med direktivet är att garantera att försäljningsmetoderna och informationen till konsumenterna är 
adekvat och möjliggör verkliga jämförelser mellan finansiella produkter. 

Revidering av redovisningsdirektiven  
 

Lagstiftningsinitiativ Förenkling och modernisering av redovisningskraven. 

Direktiv om ändring av 
fondföretagsdirektivet (V) som omfattar 
förvaringsinstitutens förpliktelser 

Lagstiftningsinitiativ Målet är att stärka skyddet för investerare och att skapa likvärdiga förutsättningar för de som investerar i 
fondföretag i hela EU. 

Översyn av direktivet om 
tjänstepensionsinstitut 
 

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

Översyn av förordningen om 
gemenskapsvarumärken 
 

Lagstiftningsinitiativ Syftet med översynen är att förbättra och utveckla systemet med gemenskapsvarumärken för att förbättra 
dess kvalitet, effektivitet och mervärde för användarna. Översynen kommer att baseras på en övergripande 
utvärdering av hur varumärkessystemet fungerar i Europa och omfatta inrättandet av ett utökat partnerskap 
mellan kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) och medlemsstaternas 
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varumärkeskontor, och därigenom bidra till kampen mot förfalskningar. 
Meddelande om elektronisk fakturering Icke-

lagstiftningsinitiativ 
I meddelandet kommer en gemensam ram att fastställas för ett driftskompatibelt system för elektronisk 
fakturering i syfte att öka användningen av elektronisk fakturering, vilket leder till avsevärda ekonomiska 
fördelar och en minskning av den administrativa bördan. Alla företag och handelspartner, särskilt små och 
medelstora företag, kommer att gynnas av denna ökade användning. 

Vitbok om e-upphandling  I vitboken kommer slutsatser att dras till följd av de samråd som genomförs på grundval av en grönbok om 
e-upphandling 2010. 

Revidering av 
försäkringsförmedlingsdirektivet 

Lagstiftningsinitiativ Syftet med revideringen är att förbättra harmoniseringen, rättssäkerheten och definitionernas exakthet och 
samtidigt undvika befintliga svårigheter med tillämpningen av det nuvarande försäkringsmedlingsdirektivet 
på nationell nivå. 

Översyn av direktivet om säkerställande 
av skyddet för immateriella rättigheter 

Lagstiftningsinitiativ Efter rapporten i oktober 2010 kommer det vid översynen att fastställas möjliga ändringar av direktivet om 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.  

Rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap 
   
Lagstiftningsinstrument om den 
gemensamma referensramen 

Lagstiftningsinitiativ Som en uppföljning av meddelandet från 2010 kommer initiativet att innebära att metoden för hur den 
gemensamma referensramen ska antas och användas i praktiken fastställs. 

Förslag till rekommendation om att 
bemyndiga förhandlingar om ett avtal 
med Amerikas förenta stater om skydd 
av personuppgifter och 
informationsutbyte för 
brottsbekämpningsändamål 

Lagstiftningsinitiativ Det planeras en rekommendation från kommissionen till rådet om att bemyndiga inledandet av 
förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter som överförts eller 
utväxlats för brottsbekämpningsändamål. Detta skulle ge operatörerna rättslig säkerhet i fråga om 
databehandling i både EU och USA, 

Grönbok om fri rörlighet för handlingar: 
civilståndshandlingar, bestyrkta 
handlingar och förenkling av legalisering 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Fri rörlighet för officiella handlingar skulle vara en stor förbättring när det gäller att underlätta EU-
medborgarnas fria rörlighet. Målet är att underlätta det ömsesidiga erkännandet av rättshandlingar, 
eftersom de administrativa bördorna i dagsläget utgör en begränsning för medborgare och företag. 

Meddelande om romers sociala och 
ekonomiska integration i Europa 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Syftet är att, på grundval av de framsteg som gjorts, ange hur EU kan vidareutveckla sitt bidrag till en 
fullständig social och ekonomisk integration av romerna. Meddelandet innehåller ett utkast till hur specifika 
och effektiva strategier ska kunna integreras i relevant allmän politik.  

Meddelande om en strategi för 
jämställdhet mellan könen (2010–2015) 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Den nya strategin följer på färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och ska omvandla den nyligen antagna 
kvinnostadgan till konkreta åtgärder.  

Direktivet om rätten till information i 
brottmål 

Lagstiftningsinitiativ För att underlätta ömsesidigt erkännande av domslut i hela EU kommer kommissionen att föreslå 
minimiregler när det gäller rättigheterna för misstänkta i brottmål. Dessa regler kommer att säkerställa att 
de anklagade utan dröjsmål får detaljerad information om sina rättigheter och vad de anklagas för. 

Förslag till förordning om lagkonflikter i 
mål om makars 
förmögenhetsförhållanden, däribland 
frågan om behörighet och ömsesidigt 
erkännande, och till förordning om de 
äganderättsliga verkningarna av 
separation mellan par i andra 
samlevnadsformer 

Lagstiftningsinitiativ Förordningen kommer att innehålla objektiva kriterier för fastställandet av tillämplig lag för tillgångar inom 
äktenskapet vid internationella äktenskap. Detta omfattar också fallet med tillgångar inom äktenskapet som 
finns i olika medlemsstater. Förordningen kommer också att behandla frågan om vilken nationell domstol 
som är ansvarig och innehålla en mekanism för erkännande och verkställande av domslut mellan 
medlemsstaterna. 

Meddelande om politiken för Icke- Detta meddelande kommer att fastställa EU:s system för skydd av de grundläggande rättigheterna och 
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grundläggande rättigheter lagstiftningsinitiativ lägga fram kommissionens strategi för att stadgan om de grundläggande rättigheterna ska få effekt i all 
EU:s politik. Det kommer bl.a. innehålla ett förslag om att ett kapitel om grundläggande rättigheter ska 
fogas till alla kommissionens konsekvensbedömningar och understryka vikten av en årsrapport för att 
övervaka genomförandet och efterlevnaden av stadgan. 

Meddelande om en strategi för skydd av 
personuppgifter 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelande om en strategi för skyddet av den grundläggande rättigheten till skydd av personuppgifter efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande. 

Meddelande om strategin för barnets 
rättigheter (2010–2014), på grundval av 
en utvärdering av EU-instrumentens 
inverkan på barnets rättigheter 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I meddelandet kommer kommissionens prioriteringar att läggas fram när det gäller barnets rättigheter på 
grundval av det samråd som genomförts med EU:s institutioner, Unicef, icke-statliga organisationer och 
barn. Meddelandet kommer också att innehålla en lägesrapport om hur jourtelefonerna för försvunna barn 
fungerar. 

Förslag till förordning om effektivare 
verkställighet av domstolsavgöranden i 
Europeiska unionen: kvarstad på 
bankmedel 

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att underlätta för företag och medborgare att återvinna fordringar. Särskilt i nuvarande situation 
med begränsad tillgång till kapital kan snabb indrivning av skulder vara väsentligt för företagens 
överlevnad. Vi måste förbättra indrivningen av skulder över gränserna då för närvarande över 60 % av de 
gränsöverskridande skulderna på den inre marknaden inte återvinns. 

Lagstiftningsförslag om ett övergripande 
system för bevisupptagning i brottmål 
som grundar sig på principen om 
ömsesidigt erkännande och omfattar alla 
typer av bevisning 

Lagstiftningsinitiativ Denna nya modell skulle kunna ha ett bredare tillämpningsområde och bör omfatta så många bevistyper 
som möjligt, med beaktande av de berörda åtgärderna. 

Lagstiftningsförslag om att införa 
gemensamma standarder för 
upptagande av bevisning i brottmål för att 
säkerställa att den får tas upp i rättegång 

Lagstiftningsinitiativ Befintliga bestämmelser med syfte att säkerställa att bevisning som upptagits i en annan medlemsstat får 
tas upp i rättegång berör frågan endast indirekt eftersom de inte innehåller några gemensamma normer för 
upptagande av bevisning. Det finns risk för att utväxling av bevisning i brottmål endast kommer att fungera 
mellan medlemsstater med liknande nationella normer för upptagande av bevisning. 

Direktiv om rättigheter för och stöd till 
brottsoffer 

Lagstiftningsinitiativ  Att utarbeta ett övergripande lagstiftningsinstrument för skydd av brottsoffer genom att koppla samman 
direktivet om ersättning till brottsoffer och rambeslutet om brottsoffer, på grundval av en utvärdering av de 
två instrumenten. 

Grönbok om kvarhållande Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Grönboken ska avspegla sätt att stärka det ömsesidiga förtroendet och göra principen om ömsesidigt 
erkännande mer verksam i fråga om kvarhållande. Fortsatta insatser bör göras för att främja utbyte av 
bästa praxis och stöd ges till genomförandet av de europeiska fängelsereglerna, som godkänts av 
Europarådet.  

Lagstiftningsförslag om juridisk 
rådgivning och rättshjälp 

Lagstiftningsinitiativ Processuella rättigheter – åtgärd C. Misstänkta och anklagade i brottmål får inte genomgående korrekt 
tillgång till (delvis) kostnadsfri juridisk rådgivning när så krävs eftersom bestämmelserna om rättshjälp 
varierar avsevärt mellan medlemsstaterna. 

Revidering av rådets direktiv 90/314/EEG 
om paketresor, semesterpaket och andra 
paketarrangemang 

Lagstiftningsinitiativ Direktivet ger inte längre tillräckligt skydd för konsumenter som åker på semester och ger inte heller 
tillräcklig rättssäkerhet för företag. På grund av minimiharmoniseringen av direktivet finns det en betydande 
fragmentering av reglerna i medlemsstaterna vilket skapar fullgörandekostnader för företag som vill bedriva 
gränsöverskridande handel och vilket också kan vara till skada för konsumenter som försöker hävda sina 
lagstadgade rättigheter i ärenden som berör flera länder. 

Lagstiftningsförslag om ett Ecris-system 
för dömda tredjelandsmedborgare 

Lagstiftningsinitiativ Att skapa ett gemensamt index och ett system med träff/icke träff som gör att centralmyndigheten för 
kriminalregister i varje medlemsstat snabbt kan avgöra om en tredjelandsmedborgare tidigare har dömts 
och i vilka andra medlemsstater.  

Lagstiftningsförslag om förbättrad 
ekonomisk ersättning för konsulärt skydd 

Lagstiftningsinitiativ Enligt kommissionens handlingsplan 2007–2009 om tillhandahållande av effektivt konsulärt skydd i 
tredjeländer skulle samordningsmekanismerna på området konsulärt skydd kunna förbättras. I planen 
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i krissituationer föreslogs att man skulle undersöka möjligheten att inrätta ett system för ersättning mellan medlemsstaterna 
vid krissituationer. 

Lagstiftningsförslag om ändring av beslut 
1995/553/EG om genomförande av 
rätten till konsulärt skydd 

Lagstiftningsinitiativ Varje EU-medborgare som befinner sig i ett tredjeland där hans eller hennes medlemsstat inte finns 
representerad har rätt till effektivt konsulärt skydd av varje medlemsstats ambassad eller konsulat på 
samma villkor som medborgarna i den staten. Kommissionen avser att bistå medlemsstaterna i denna 
uppgift genom att föreslå konkreta åtgärder som syftar till att garantera att alla EU-medborgare får 
information om sina rättigheter och att omfattningen av skyddet klargörs. Enligt Lissabonfördraget kan 
kommissionen lägga fram lagstiftningsförslag för att underlätta sådant skydd.  

Ändring av direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder 

Lagstiftningsinitiativ Modernisering av direktivet om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter. 

Meddelande om kampen mot rasism och 
främlingsfientlighet 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att innehålla en gemensam strategi för att bättre utnyttja och optimera befintliga 
rättsliga och finansiella instrument för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. 

Förslag till förordning om Eurojust Lagstiftningsinitiativ Ge Eurojust befogenhet att direkt inleda utredningar, effektivisera dess interna struktur och göra 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten delaktiga i utvärderingen av Eurojusts verksamhet i 
enlighet med art. 85 i EUF-fördraget.  

Meddelande om inrättandet av en 
europeisk åklagarmyndighet med 
utgångspunkt i Eurojust 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Möjlighet att ge Eurojusts nationella ledamot utvidgad befogenhet, stärka befogenheterna för 
Eurojustkollegiet eller inrätta en europeisk åklagarmyndighet. 

Lagstiftningsförslag om ömsesidigt 
erkännande av vissa 
civilståndshandlingar  

Lagstiftningsinitiativ Uppföljning av grönboken om fri rörlighet för handlingar, civilståndshandlingar, bestyrkta handlingar och 
förenkling av legalisering.  

Lagstiftningsförslag om att avskaffa 
formaliteterna för legalisering av 
handlingar mellan medlemsstaterna 

Lagstiftningsinitiativ Uppföljning av grönboken om fri rörlighet för handlingar, civilståndshandlingar, bestyrkta handlingar och 
förenkling av legalisering. 

Havsfrågor och fiske 
Förslag till reformen av den 
gemensamma fiskeripolitiken 
 

Lagstiftningsinitiativ Reformpaketet för den gemensamma fiskeripolitiken kommer att omfatta följande förslag: 
- ett förslag till ny grundförordning för den gemensamma fiskeripolitiken, inbegripet vattenbruk, 
- ett förslag till ny grundförordning om den gemensamma organisationen av marknaden, 
- förslag som rör den ekonomiska aspekten av den nya gemensamma fiskeripolitiken, 
- tekniska åtgärder. 

Förordningar om 2011 års 
fiskemöjligheter 
 

Lagstiftningsinitiativ  Ett antal förordningar som omfattar Östersjön, Svarta havet, andra områden i Atlanten och Nordsjön och 
djuphavsarter för åren 2011–2012. Alla dessa förordningar kommer att föregås av ett meddelande till rådet. 

Förordningar om fleråriga förvaltnings- 
eller återhämtningsplaner för utvalda 
arter som t.ex. lax i Östersjön, blåfenad 
tonfisk, kolja, sill i Keltiska havet, 
sydkummel och havskräfta 

Lagstiftningsinitiativ När det gäller kolja, sill, sydkummel och havskräfta kommer det i de nya planerna bl.a. att föreskrivas att 
TAC varje år fastställs på ett sådant sätt så att man uppnår målet att utnyttja dessa bestånd med maximal 
hållbar avkastning. När det gäller blåfenad tonfisk kommer den nuvarande återhämtningsplanen att behöva 
ändras med hänsyn till resultatet av Iccatförhandlingarna 2009. 

KUNSKAP I HAVSFRÅGOR 2020: 
Havsobservation och datainsamling för 
smart tillväxt 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I nuläget är ansvaret för att samla in data om Europas hav och oceaner uppsplittrat på regionala, nationella, 
offentliga och privata organisationer som samlar in data på öppet hav eller i medlemsstaters kustvatten, 
territorialvatten eller i vatten under deras jurisdiktion. Handlingsplanen för det europeiska nätverket för 
havsobservation och datainsamling kommer att beskriva huvuddragen för en rad åtgärder som ger 
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offentliga och privata aktörer möjlighet att tillhandahålla bättre tjänster.  
Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av ett program 
till stöd för vidare utveckling i riktning mot 
en integrerad havspolitik 

Lagstiftningsinitiativ Målet med den föreslagna förordningen är att säkerställa ett fortsatt men begränsat ekonomiskt stöd för att 
ytterligare främja utvecklingen och genomförandet av den integrerade havspolitiken under den tid som 
återstår av den aktuella budgetplanen under perioden 2011–2013.  
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Meddelande om havsbassänger 
(Nordsjön och Atlanten) 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Förberedelser för initiativ för genomförandet av den integrerade havspolitiken i Nordsjöns och Atlantens 
havsbassänger, efter liknande redan utarbetade meddelanden om Medelhavet, Östersjön och Arktis. 

Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 1288/2009 om 
tekniska övergångsbestämmelser 

Lagstiftningsinitiativ Eftersom man vid rådets möte i november 2009 inte kunde enas om permanenta tekniska bestämmelser i 
Atlanten (KOM(2008)324), enades man om en förordning med tekniska övergångsbestämmelser för att 
säkerställa att nödvändiga tekniska bestämmelser för TAC och kvoter som föreskrivs i bilaga III till 
förordning (EG) nr 43/2009 skulle fortsätta att tillämpas från och med den 1 januari 2010. Den föreslagna 
ändringen av övergångsförordningen syftar till att förlänga dess giltighet med ytterligare 18 månader.  

Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1185/2003 om 
avlägsnande av hajfenor  

Lagstiftningsinitiativ Ett alternativ är att ändra bestämmelsen om att fenvikten får utgöra 5 % av hajfångstens färska vikt (före 
beredning) till att fenvikten inte i något fall får överskrida 5 % av hajfångstens rensade vikt (urtagen och 
med huvudet borttaget). Ett annat alternativ är att tillämpa en metod med ”fastsittande fenor”, då fenorna 
inte får avlägsnas från kroppen. 

Meddelande om en handlingsplan på 
gemenskapsnivå för att minska 
oavsiktliga fångster av sjöfågel i 
fiskeredskap  
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I syfte att integrera miljöskyddskrav i den gemensamma fiskeripolitiken är ett av gemenskapsmålen att 
förbättra fiskemetoderna för att minska oavsiktliga och oönskade fångster liksom effekterna på havsmiljön. 

Europaparlamentets och rådets 
förordning om en förvaltningsplan för 
pelagiska bestånd i Östersjön 

Lagstiftningsinitiativ Förordningen syftar till att fastställa en långsiktig ram för förvaltningen av pelagiska bestånd i Östersjön. 
Den kommer att fastställa långsiktiga övergripande och detaljerade mål för förvaltningen av bestånden och 
innehålla vissa specifika bestämmelser som är nödvändiga för att uppnå detta. 

Europaparlamentets och rådets 
förordning om revidering av rådets (EG) 
nr 1098/2007 om en flerårig plan för 
torskbestånden i Östersjön  

Lagstiftningsinitiativ I rådets förordning (EG) nr 1098/2007 föreskrivs att förvaltningsåtgärderna bör utvärderas 2010 och 
eventuellt revideras om detta är nödvändigt enligt utvärderingen.  

Europaparlamentets och rådets 
förordning om fastställande av en 
långsiktig förvaltningsplan för tunga och 
rödspätta 

Lagstiftningsinitiativ Förordningen syftar till att se över den långsiktiga ramen för förvaltningen av tunga och rödspätta i Nordsjön 
och att fastställa långsiktiga övergripande och detaljerade mål för förvaltningen av bestånden, på grundval 
av resultaten från genomförandet av den första förvaltningsplanen. 

Nya källor till tillväxt från haven: 
Meddelande om ”blå tillväxt” – en ny 
vision för hållbar tillväxt i kustregioner 
och maritima sektorer 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att bygga på en studie av framtida tillväxtscenarier för kustregioner och den maritima 
ekonomin, med särskild tonvikt på positiva effekter på sysselsättningen.  

Meddelande om de ekonomiska 
konsekvenserna av integrerad 
övervakning till sjöss 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Kommissionen har ombetts att fastställa de ekonomiska konsekvenserna av inrättandet av en gemensam 
miljö för informationsutbyte. 

Regionalpolitik 
Lagstiftningsförslag om Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) 
och Sammanhållningsfonden 

Lagstiftningsinitiativ Förordningarna måste anpassas/ersättas i enlighet med EU:s prioriteringar och med målet att anpassa 
genomförandet av sammanhållningspolitiken för programplaneringsperioden 2014–2020. De kommer att 
åtföljas av nya strategiska riktlinjer för sammanhållning för perioden efter 2013. 

Strategirapport om EU:s 
sammanhållningspolitik 2010 – 
Meddelande om medlemsstaternas 
genomförande av 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Syftet är att sammanställa de 27 nationella strategirapporterna om bidragen till att uppnå målen för 
sammanhållningspolitiken, fondernas funktion samt om genomförandet av målen för gemenskapens 
strategiska riktlinjer, de nationella strategiska referensramarna och de integrerade riktlinjerna för tillväxt och 
sysselsättning. 
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sammanhållningsprogram 2007–2013 
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Meddelande om ökat bidrag från 
sammanhållningspolitiken till en hållbar 
utveckling för EU:s regioner och till 
genomförandet av Europa 2020 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att innehålla riktlinjer för hur målen för sammanhållningspolitiken när det gäller 
hållbar utveckling ska anpassas till Europa 2020-visionen genom att främja en mer resurseffektiv, grönare 
och mer konkurrenskraftig ekonomi.  

Meddelande om ökat bidrag från 
sammanhållningspolitiken till 
utvecklingen av en kunskapsbaserad 
ekonomi, regional innovation och till 
genomförandet av Europa 2020 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att innehålla riktlinjer för hur målen för sammanhållningspolitiken när det gäller smart 
tillväxt ska anpassas till Europa 2020-visionen genom att utveckla regionala ekonomier grundade på 
kunskap och innovation.  

EU-strategi för Donauområdet Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Vid Europeiska rådets möte i juni 2009 uppmanades kommissionen att lägga fram en EU-strategi för 
Donauområdet före december 2010. 

Forskning och innovation 
Meddelande – Mot ett resurseffektivt 
Europa och en smart och hållbar 
bioekonomi 

Meddelande Syftet är att mobilisera forsknings-, innovations- och utbildningsresurser för att staka ut vägen mot och 
underlätta förverkligandet av ett resurseffektivt Europa samt erbjuda en vision och en handlingsplan för en 
hållbar och innovativ europeisk bioekonomi. I meddelandet kommer det att diskuteras vilken politisk ram 
och vilka konkreta åtgärder som kan bidra till att förverkliga initiativet ”Innovationsunionen”, som lades fram 
i Europa 2020-strategin, och det kommer att fastställas strategiska dagordningar, sätt att genomföra dem 
och övervakningssystem för att säkra framsteg. 

Kommissionens förslag till åttonde 
ramprogrammet  

Lagstiftningsinitiativ Förslaget avser EUF-fördragets ramprogram för finansiering av forskning under perioden 2014–2020. 
Förslaget innehåller huvuddragen och kommer att ges en mer detaljerad utformning genom en uppsättning 
förslag på särskilda program och regler för deltagande. 

Kommissionens förslag till det 
åttonde ramprogrammet för Euratom 

Lagstiftningsinitiativ Förslaget avser Euratom-ramprogrammet för finansiering av forskning under perioden 2014–2018. 
Förslaget innehåller huvuddragen och kommer att ges en mer detaljerad utformning genom en uppsättning 
förslag på särskilda program och regler för deltagande. 

(**) Förslag till rådets rekommendation 
om gemensam programplanering av 
Jordbruk, livsmedelstrygghet och 
klimatförändring 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Såsom angivits i Europa 2020-strategin kommer kommissionen att verka för att fullborda det europeiska 
forskningsområdet, särskilt genom att intensifiera den gemensamma programplaneringen tillsammans med 
medlemsstaterna. Livsmedelstryggheten och klimatförändringens inverkan på jordbruket utpekades som en 
stor samhällelig utmaning för Europa som måste tacklas med hjälp av ett initiativ för gemensam 
programplanering. 

(**) Förslag till rådets rekommendation 
om gemensam programplanering av 
Hälsa, livsmedel och förebyggande av 
kostrelaterade sjukdomar 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Hälsa, livsmedel och förebyggande av kostrelaterade sjukdomar utpekades som en stor samhällelig 
utmaning för Europa som måste tacklas med hjälp av ett initiativ för gemensam programplanering.  

(**) Förslag till rådets rekommendation 
om gemensam programplanering för 
Kulturarv, klimatförändring och säkerhet 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Genom detta initiativ för gemensam programplanering blir det möjligt för EU-medlemsstaterna att maximera 
och utnyttja den kritiska massa som skapas genom att de samordnar sina insatser. De huvudsakliga målen 
är att studera klimatförändringens inverkan på kulturarvet, utforma åtgärder för att skydda och säkra 
kulturarvet samt åstadkomma en hållbar utveckling till förmån för kulturarvet. 

Förslag rörande Euratom:s sjunde 
ramprogram inom området forskning och 
utbildning på kärnenergiområdet (bl.a. 
Iter) 
 
Beslut rörande det särskilda programmet 

Lagstiftningsinitiativ Syftet med förslagen till lagstiftning – som omfattar 2012 och 2013 – är att fortsätta med de planerade 
insatserna enligt besluten i Euratom:s sjunde ramprogram och stödja uppbyggnadsfasen av Iter med 
beaktande av nya budgetbehov.  
 
Deltagandereglerna erbjuder en övergripande ram som garanterar ett effektivt genomförande av Euratom-
ramprogrammet med beaktande av behovet av att underlätta tillgången för alla deltagare genom förenklade 
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för indirekta åtgärder 
 
Förordning som fastställer regler för 
deltagande och för spridning av 
forskningsresultat 

förfaranden. 

Meddelande om en övergripande 
handlingsplan för utvecklingen av det 
europeiska forskningsområdet 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I detta meddelande kommer de åtgärder som krävs för genomförandet av forsknings- och 
innovationsplanen att fastställas. Detta kommer även att kopplas till utarbetandet av det åttonde 
ramprogrammet. 

Översyn efter halva tiden av det sjunde 
ramprogrammet 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

De erfarenheter som inhämtas under översynen kommer att beaktas vid utarbetandet av det åttonde 
ramprogrammet som ska läggas fram 2011. 

Tjänster av allmänt intresse 
Meddelande om en kvalitetsram för 
tjänster av allmänt intresse 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Detta initiativ kommer att bygga på protokollet till Lissabonfördraget. 

Revidering av paketet om tjänster av 
allmänt intresse från 2005  
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Ramen löper ut i november 2011. Syftet med revideringen är att anpassa bestämmelserna med beaktande 
av den utvärderingsrapport som ska slutföras 2010. Initiativet ska ses mot bakgrund av upprättandet av en 
kvalitetsram för offentliga och sociala tjänster som planeras inom ramen för ordförande Barrosos politiska 
riktlinjer. 

Rapport med utvärdering av paketet 
Tjänster av allmänt intresse från 2005 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Denna rapport ska sammanställas med utgångspunkt i ett offentligt samråd som ska inledas under de 
kommande veckorna. Initiativ som rör tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ska ses mot bakgrund av 
upprättandet av en kvalitetsram för offentliga och sociala tjänster. 

Smart lagstiftning 
Meddelande om smart lagstiftning Icke-

lagstiftningsinitiativ 
Meddelandet kommer att innehålla en redogörelse för kommissionens prioriteringar när det gäller smart 
lagstiftning, bl.a. åtgärder för att förenkla befintlig lagstiftning och minska den adminstrativa bördan, en 
metod för att utvärdera i vilken utsträckning lagstiftningen och politiken uppfyller sina mål och användning 
av konsekvensanalys för att garantera kvaliteten på nya förslag. 

Rådets beslut om solidaritetsklausul 
(förslaget ska läggas fram tillsammans 
med den höga representanten och vice 
ordföranden) 

Lagstiftningsinitiativ Genomförande av artikel 222.3 i EUF-fördraget enligt vilken närmare bestämmelser för hur unionen ska 
genomföra denna solidaritetsklausul ska anges i ett beslut som antas av rådet på gemensamt förslag av 
kommissionen och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. 

Beskattning och tullunion 
Meddelande om den framtida strategin 
på mervärdesskatteområdet 

 Målet med detta meddelande är att identifiera åtgärder i syfte att minska den administrativa bördan, 
bekämpa bedrägeri samt modernisera och förenkla det nuvarande systemet. 

Meddelande om beskattning och 
utveckling Samarbete med 
utvecklingsländer för att främja god 
förvaltning i skattefrågor 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Syftet med meddelandet är att främja principen om god förvaltning på skatteområdet och stödja 
utvecklingsländer i kampen mot skatteflykt och annan skadlig praxis på skatteområdet. Den innehåller även 
förslag på hur skatteförvaltningen och förvaltningen av de offentliga finanserna i dessa länder kan stärkas. 

Revidering av energiskattedirektivet Lagstiftningsinitiativ Mot bakgrund av Europa 2020-strategin, och i sin egenskap av viktigt bidrag för att motverka 
klimatförändring och garantera en mer hållbar och resurseffektiv ekonomi, utgör det reviderade direktivet ett 
komplement till det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter och inför beskattning av 
energiprodukter utifrån deras energiinnehåll och koldioxidvärde. 

Revidering av förordningen om 
tullmyndigheternas ingripande mot varor 

Lagstiftningsinitiativ Syftet med revideringen är att förenkla förfarandena och förtydliga reglerna. 
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som misstänks göra intrång i vissa 
immateriella rättigheter 
Förslag till en lägsta mervärdesskattesats 
som ska tillämpas från och med 2011.  

Lagstiftningsinitiativ Den lägsta mervärdesskattesats som tillämpas i dag upphör att gälla den 31 december 2010, och en 
förlängning av nuvarande nivå kommer att föreslås. 

Förslag om mervärdeskattebehandling av 
rabattkuponger (och andra säljfrämjande 
åtgärder) 

Lagstiftningsinitiativ Syftet med förslaget är att modernisera de nuvarande mervärdesskattereglerna (beskattningsunderlag) för 
rabattkuponger. 

Grönbok om en ny strategi på 
mervärdesskatteområdet 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Samrådsdokument om en ny strategi på mervärdesskatteområdet för att anpassa den till föränderliga 
ekonomiska realiteter och beakta i synnerhet den senaste tiden utveckling på IT-området (i avsikt att anta 
ett meddelande om en ”ny strategi på mervärdesskatteområdet” under andra halvåret 2011). 

Meddelande om ett ”Citizens first”-initiativ 
om skattepolitik 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Mot bakgrund av nystarten för den inre marknaden är syftet att identifiera områden av intresse för 
medborgarna (t.ex. dubbelbeskattning, pensioner, andrabostäder, kapitalvinster och inkomstskatter) för att 
utforma initiativ till icke-bindande lagstiftning.  

Meddelande om samordning av 
arvsskatterna 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Syftet med meddelandet är att främja en samordning av EU-medlemsstaternas arvsskatter för att undvika 
dubbelbeskattning eller dubbel utebliven beskattning i ärenden med anknytning till flera länder. 

Lagstiftningsförslag om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas 

Lagstiftningsinitiativ Detta förslag syftar till att förenkla skattereglerna, minska kostnaderna för att följa regelverket och 
undanröja de skattehinder som företagen i dag stöter på när de bedriver verksamhet över gränserna. 

Revidering av direktivet om beskattning 
av räntor och royalties som betalas 
mellan närstående bolag i olika 
medlemsstater (omarbetad version) 

Lagstiftningsinitiativ Syftet är att utvidga direktivets tillämpningsområde genom att sänka tröskeln för deltagande, ta med 
indirekta aktieinnehav och uppdatera bilagan (slag av bolag). 
 

Handel 
Förslag på förordning om tillämpning 
av Allmänna preferenssystemet från 
och med den 1 januari 2014 

Lagstiftningsinitiativ I den nya förordningen kommer det att ske en översyn och en förfining av det nuvarande allmänna 
preferenssystemet för att det ska vara enkelt och förutsägbart samt en maximering av stödet till hållbar 
utveckling och till de utvecklingsländer som bäst behöver det. 

Förslag till förordning om 
övergångsordningar för internationella 
investeringsavtal mellan medlemsstater 
och tredjeländer  
 

Lagstiftningsinitiativ Sedan ikraftträdandet av Lissabonfördraget, som ger EU ensam behörighet när det gäller utländska 
direktinvesteringar, kan medlemsstaternas internationella avtal om investeringar och åtaganden i samband 
med dessa ifrågasättas. Målet är att skapa rättslig säkerhet beträffande statusen och giltigheten för de 
internationella avtal om investeringar som ingåtts mellan medlemsstaterna och tredjeländer genom att 
tillåta att de förblir i kraft och fastställa ett förfarande för medlemsstaternas förhandlande om och ingående 
av sådan avtal i framtiden.  

Meddelande om EU:s investeringspolitik 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Syftet med detta meddelande är att fastställa de breda riktlinjerna för hur EU:s investeringspolitik ska 
utvecklas i framtiden. I meddelandet föreslås en uppsättning verktyg eller begrepp som kan ligga till grund 
för förslag till och diskussioner om nya förhandlingsdirektiv för kommande investeringsförhandlingar med 
tredjeländer. 

Förslag till förordning om förlängning av 
det allmänna preferenssystemets (GSP) 
giltighet (förordning om förlängning) 
 

Lagstiftningsinitiativ Teknisk förlängning av det nuvarande allmänna preferenssystemet samt förlängning av de särskilda 
delsystemen GSP+ och EBA ("Allt utom vapen"). Förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 
732/2008 omfattar endast de tekniska ändringar som krävs för att förlänga giltigheten hos det nuvarande 
GSP till den 31 december 2013. Förslaget omfattar ingen översyn av nuvarande mottagares möjlighet att få 
delta i GSP.  

Förslag till förordning om anpassning av Lagstiftningsinitiativ ”Samlingsförordningen” om handel kommer att behandla vissa särskilda beslutsförfaranden på det 
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beslutsprocessen på det handelspolitiska 
området med beaktande av 
Lissabonfördragets ikraftträdande 

handelspolitiska området som tidigare varit undantagna från kommittéförfarandet. 

Handelsavtal om åtgärder mot 
varumärkesförfalskning (Acta) 
(rådsbeslut om bemyndigande att 
underteckna och ingå avtalet) 

Lagstiftningsinitiativ Åtgärden består av ett förslag till beslut om bemyndigande att underteckna avtalet och ett förslag till beslut 
om ingående av avtalet. Syftet med Acta-förhandlingarna är att skapa en internationell ram för att förbättra 
tillsynen över att lagarna om immateriell äganderätt efterlevs genom att förbättra de internationella 
normerna för åtgärder mot storskaliga överträdelser av den immateriella äganderätten som ofta begås av 
kriminella organisationer. 

Rapport om handels- och 
investeringshinder 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Syftet med rapporten är att urskilja sätt att underlätta marknadstillträdet och regelverket för EU-företag. 

Transport 
Paketet om hållbara transporter: 
Revidering av riktlinjerna för de 
transeuropeiska transportnäten 

Lagstiftningsinitiativ
/icke-

lagstiftningsinitiativ 

Lagstiftningsförslaget om revidering av riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten inriktas på ett 
stomnät med utsikt att bäst bidra till att uppnå huvudmålen för den transeuropeiska transportnätspolitiken. 
Det kommer att åtföljas av en rapport som behandlar den transeuropeiska transportnätspolitiken och 
framstegen med att genomföra de prioriterade projekten inom den transeuropeiska transportnäten. 

Paketet om hållbara transporter: 
Strategisk plan för transportteknik 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Den strategiska planen för transportteknik kommer att tjäna som strategisk ram för FoTU och införande av 
ny teknik på grundval av politiska behov och en vision för ett integrerat effektivt och miljövänligt 
transportsystem fram till 2050.  

Säkerhetspaketet: Meddelande ”Mot ett 
europeiskt område med trafiksäkerhet” 
Strategiska riktlinjer för trafiksäkerheten 
fram till 2020 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

De strategiska riktlinjerna kommer att rymma åtgärder som behandlar trafiksäkerhet på ett integrerat sätt 
(förarbeteende, fordonssäkerhet och säker väginfrastruktur) och som inbegriper olika politikområden 
(transport, folkhälsa, forskning, ny teknik och yttre dimensionen på trafiksäkerhet).  

Rapport om säkerhetsskannrar på 
flygplatser 
 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

I rapporten kommer en bedömning att göras av resultaten av införandet av säkerhetsskannrar med 
avseende på effektivitet men också på hälsofara, brott mot de grundläggande rättigheterna och kränkning 
av den personliga integriteten.  

Meddelande om passagerarnas 
rättigheter 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Meddelandet kommer att rymma en lägesbedömning rörande passagerarnas rättigheter inom alla 
transportsätt, varvid resultaten av de offentliga samråden beaktas, en bedömning av om nuvarande EU-
regler garanterar lämpligt skydd för passagerarnas rättigheter och en kartläggning av områden där vidare 
åtgärder kan komma att vidtas.  

Paketet för den inre marknaden: 
Omarbetning av första järnvägspaketet 

Lagstiftningsinitiativ Syftet med omarbetningen är att förtydliga de befintliga bestämmelserna i första järnvägspaketet för att 
förbättra precisionen och vägledningen för genomförandet.  

Flygplatspaketet: Meddelande om 
flygplatspolitik, åtföljt av 
lagstiftningsförslag 

Lagstiftnings-/icke-
lagstiftningsinitiativ 

I meddelandet kommer läget beträffande flygplatspolitiken diskuteras, framstegen med genomförandet av 
åtgärdsplanen för flygplatskapacitet bedömas och behovet av en översyn av förordningen om ankomst- och 
avgångstider och direktivet om marktjänster tas upp.  

Paketet om e-rörlighet  Lagstiftnings-/icke-
lagstiftningsinitiativ 

Genom denna uppsättning lagstiftningsåtgärder kommer ny teknik att införas inom olika transportsätt till 
stöd för ett effektivt och hållbart transportsystem. Åtgärderna kommer att avse ett integrerat 
tågbiljettsystem, digitala färdskrivare, elektroniska vägtullar, integrerade sjöfartsuppgifter osv.  

Paketet om en social agenda på 
sjöfartsområdet 

Lagstiftnings-/icke-
lagstiftningsinitiativ 

Olika aspekter av ”den mänskliga faktorn” i sjöfarten kommer att diskuteras, särskilt utbildning och 
certifiering av sjöfolk (meddelande om en social agenda för sjötransporter, förslag till direktiv om 
övervakning av tillämpningen av ILO-konventionen, förslag till revidering av direktiv 2008/106/EG om 
utbildning för sjöfolk).  

Meddelande om marknaden för Icke- Översyn av hur den inre marknaden för godstransport på väg, inklusive vägcabotage, fungerar. 
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godstransporter på väg lagstiftningsinitiativ 
Meddelande om tillträde till 
järnvägsmarknaden 

Icke-
lagstiftningsinitiativ 

Översyn av organisationen av järnvägsmarknaden, inklusive marknaden för inhemsk passagerartransport. 
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Bilaga III: Förteckning över förenklingsförslag2 

Titel Typ av 
förenklingsåtgärd 

Tillämpningsområde och mål År 

Ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1276/2008 om övervakning 
genom fysiska kontroller av export av jordbruksprodukter som berättigar till 
exportbidrag eller andra belopp och av förordning (EG) nr 612/2009 om 
gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för 
jordbruksprodukter  

Revidering Vid dessa kontroller gör myndigheterna handskrivna 
kommentarer på tulldokumenten som är svåra att läsa och 
förstå. Standardiserad information med hjälp av digitala 
koder skulle lösa problemet. Fem bilagor kommer att 
ersättas av en. 

2010 

Förenklingspaket om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om 
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och ändring av rådets förordning (EG) nr 
73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och 
om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 
samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003  

Revidering Syfte: Att minska den administrativa bördan vid kontrollen 
av tvärvillkoren, förenkla arealdeklarationerna, minska 
antalet rapporter från medlemsstaterna om 
landsbygdsutveckling, införa betalningsfrister för vissa 
åtgärder samt anpassa förordningarna till delegerade 
befogenheter och genomförandebefogenheter enligt EUF-
fördraget.  

2010 

Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av 
godkännandeförfarandet för systemet med frivillig märkning av nötkött 
 

Revidering/upphävan
de 

Syftet är att minska den administrativa bördan vid 
godkännande av frivillig märkning av nötkött. Detta kräver 
att förordning (EG) nr 1760/2000 ändras.  

2010 

Kommissionens förordning om (nya) bestämmelser för utdelning av 
livsmedel till de sämst ställda i gemenskapen 

Revidering Syftet är att föreskriva tydligare, enklare och effektivare 
genomförandebestämmelser för utdelningen av livsmedel 
till de sämst ställda i gemenskapen. 

2010 

Gemenskapsinitiativ om arbetsbetingade muskuloskeletala sjukdomar  Omarbetning Syftet är att i en enda rättsakt samla bestämmelserna om 
skydd av hälsan och skydd av arbetstagare från risken att 
ådra sig muskuloskeletala sjukdomar på arbetet.  

2011 

Översyn av rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om 
komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med 
avseende på arbetstagarinflytande och av rådets direktiv 2001/86/EG av 
den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller 
arbetstagarinflytande 

Revidering Syftet är att undersöka möjligheterna till förenkling av 
bestämmelserna om information till och samråd med 
arbetstagare när den fullständiga utvärderingsrapporten av 
förordning (EG) nr 1435/2003 (stadgan för europeiska 
kooperativa föreningar) slutförts 2011. 

2011/12 

Förslag till rådets förordning om upprättande av ett gemenskapssystem för 
registrering av företag som transporterar radioaktivt material. 

Omarbetning Kodifiering och förenkling av gemenskapens regelverk för 
tryggare och säkrare transport av radioaktivt material med 
större insyn.  

2010 

Omarbetning av lagstiftning för grundläggande säkerhetsnormer för 
strålskydd 

  Syftet är att omarbeta 10 rättsakter till ett enda direktiv om 
fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd 

2011 

                                                 
2 Många av dessa syftar till att minska den administrativa bördan. 
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mot risker i samband med exponering för joniserande 
strålning, och att uppdatera dem i enlighet med 
rekommendationerna från Internationella 
strålskyddskommissionen (ICRP). 

Revidering av en rekommendation om strålningskonsekvenser Revidering Syftet är att klargöra, förenkla och förbättra 
rekommendationen om tillämpningen av artikel 37, enligt 
vilken kommissionen avger yttranden om genomförandet av 
planer som ger upphov till radioaktiva utsläpp som kan få 
strålningskonsekvenser för närliggande medlemsstater. 

2010 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av 
en ram för godkännande av motorfordon i kategori L samt av system, 
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana 
fordon 

Upphävande  Syftet är att minska den administrativa bördan för industrin, 
EU:s och medlemsstaternas lagstiftare och myndigheter för 
typgodkännande. 

2010 

Förordning om typgodkännande av jord- och skogsbruksfordon 
(upphävande av 24 direktiv) 

Upphävande  Genom förslaget upphävs 24 direktiv och ersätts med en 
enda förordning.  

2010 

Kommissionens direktiv om ändring, på grund av anpassning till den 
tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 80/720/EEG, 86/298/EEG, 
86/415/EEG och 87/402/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på typgodkännande av 
jordbruks- och skogsbrukstraktorer 

Revidering Genom förslaget ändras 6 direktiv om jordbrukstraktorer för 
att förtydliga och förbättra de tekniska kraven. 

2010 

Direktiv 94/25/EG om fritidsbåtar 
 

  Syftet är att förbättra nivåerna för buller och avgasutsläpp 
från fritidsbåtar och att bättre skydda människors hälsa och 
miljön och samtidigt begränsa kostnaderna för att uppfylla 
kraven på grund av olika normer för utsläpp i olika 
jurisdiktioner. Direktivet kommer att anpassas till den nya 
rättsliga ramen (beslut 768/2008/EG) 

2010 

Direktiv 97/68/EG om utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar 
från mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter 
på väg 
 

  Förslaget kommer att förenkla reglerna för marknadsföring 
av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för 
transporter på väg, liksom typgodkännandet, och anpassa 
det till den nya rättslig ramen (beslut 768/2008/EG) 

2010 

Direktiv 2000/14/EG om buller i miljön från utrustning som är avsedd att 
användas utomhus 
 

  Förslaget kommer att förenkla tillämpningen av direktivet, 
se över förfarandena vid bedömning av överensstämmelse 
och förbättra marknadsövervakningen. Direktivet kommer 
att anpassas till den nya rättsliga ramen (beslut 
768/2008/EG) 

2010 

Direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning    Syftet med revideringen är att ersätta många opraktiska och 
ineffektiva administrativa bestämmelser med mer moderna 
elektroniska hjälpmedel med inriktning på effektivare och 
bättre verktyg för de nationella förvaltningarna. 

2010 
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Gödselmedel - Utkast till kommissionens förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I 
och IV till den tekniska utvecklingen 

Revidering Syftet är att ändra bilaga IV till förordningen för att 
säkerställa att CEN-standarder kan användas som 
referenser för officiella kontroller.  

2011 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av den 16 december 
2003 om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen 
ingår 

  Bestämmelserna kommer att stramas upp för att minska 
den administrativa bördan, särskilt när det gäller 
rapporteringsskyldigheter. 

2010 

Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten 

  En riskbaserad förvaltningsstrategi kommer att bidra till 
förenklad förvaltning av vattenförsörjningen och minskad 
övervakning och rapporteringsbörda.  
 

2010 

Lagstiftningsförslag om konsekvens i och förenkling av avfallslagstiftningen 
(anpassning av lagstiftningen om produktspecifikt avfall till ramdirektivet om 
avfall, inbegripet direktiven om uttjänta fordon, batterier och förpackningar) 

Översyn Syftet kommer att vara att genomföra en fullständig 
genomgång av EU:s återvinningsdirektiv under den nya 
kommissionens mandatperiod.  

2012 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om 
varutransporter på väg 

Revidering Förslaget syftar till att undanta Malta från 
rapporteringskraven enligt rådets förordning (EG) 
nr 1172/98.  

2011 

Förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik  

 

Revidering Denna revidering syftar till att förenkla förordningen och 
anpassa den till andra rapporteringsskyldigheter i 
gemenskapens avfallslagstiftning. 

2010 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/109/EG om fruktträd 

 

  Förslaget syftar till att minska antalet obligatoriska variabler 
i en undersökning av en odling, fastställa nationella 
tröskelvärden för undantag från rapporteringsskyldigheten 
samt att öka användningen av administrativa uppgifter eller 
andra källor i stället för undersökningar. 

2010 

Rådets direktiv 95/57/EG av den 23 november 1995 om insamling av 
statistisk information rörande turism 

 

Revidering Förslaget kommer att ändra direktivets tillämpningsområde 
för att minska kraven på rapportering. Medlemsstaterna 
kommer att få möjlighet att använda uppskattningsmetoder i 
stället för undersökningar vid insamlingen av statistik. 

2010 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande 
och verkställighet av domar på privaträttens område 

Revidering Genom förslaget kommer vissa etapper som medborgarna 
måste igenom för att få en dom erkänd och verkställd i 
utlandet att avskaffas.  

2011 

Förslag till ändring av EU-rättsakter om uppgiftsskydd 
 
 

Revidering  
EU:s rättsliga ram för skydd av personuppgifter kommer att 
anpassas till Lissabonfördraget samt förenklas och 
anpassas till den tekniska utvecklingen. 

2010 

Ändring av kodexen om Schengengränserna Revidering Målet är att anpassa kodexen till förordningen om 
programmet för registrerade resenärer och förordningen om 
systemet för in- och utresa och harmonisera vissa aspekter 

2011 
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av gränskontroller samt att åtgärda de brister som 
konstaterats sedan kodexen antogs. 
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Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom 
tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av 
förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) 
nr 88/98 

Revidering Ändringarna är nödvändiga mot bakgrund av 
Lissabonfördragets ikraftträdande och behovet av att 
överföra bestämmelser om tekniska åtgärder som för 
närvarande återfinns i förordningen om fiskemöjligheter för 
Östersjön. 

2010 

Kommissionens förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1224/2009 om inrättande av ett gemenskapssystem för inspektion, 
övervakning, kontroll, tillsyn och genomförande av bestämmelserna i den 
gemensamma fiskeripolitiken och om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens 
kontrollorgan för fiske 

Revidering Målet är att modernisera förfarandena och underlätta bättre 
efterlevnad genom att minska den administrativa bördan för 
sektorn och för offentliga förvaltningar samt öka 
användningen av IT-verktyg för att minska 
rapporteringskraven.  

2010 

Förslag om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken Revidering Reformen kommer att omfatta en ny grundförordning för 
den gemensamma fiskeripolitiken, inbegripet vattenbruk, en 
ny förordning om den gemensamma organisationen av 
marknaden  samt finansieringsförslag. Den kommer att 
förenkla lagstiftningen där så är möjligt. 
 

2011 

Förslag till direktiv om en fullständig översyn av rådets fjärde och sjunde 
direktiv som ska utmynna i förslag till ett eller flera direktiv 

Revidering Genomgång av fjärde och sjunde redovisningsdirektiven för 
att ta hänsyn till små och medelstora företags särskilda 
intressen  

2011 

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för 
europabolag 

 Eventuell förenkling av reglerna för att starta ett 
europabolag (SE) och flytta dess säte. 

2012 

Omarbetning av förordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på 
fartyg och i hamnanläggningar och upphävande av direktivet om ökat 
hamnskydd  

Omarbetning Tydliggöra och förbättra befintliga bestämmelser efter en 
utvärdering av medlemsstaternas tillämpning av relevant 
lagstiftning.  

2012 

e-rörlighetspaketet: Omarbetning av förordning (EEG) nr 3821/85 om 
färdskrivare vid vägtransporter 

Omarbetning Genom omarbetningen kommer den rättsliga ramen att 
uppdateras för större säkerhet och funktionalitet hos de 
digitala färdskrivare som yrkesförare använder. Den 
kommer att minska den administrativa bördan för företag 
samtidigt som den gör kontrollerna mer tillförlitliga för att 
säkerställa rättvis konkurrens mellan vägtransportörer.  

2011 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marin utrustning  Omarbetning Revideringen syftar till att öka den rättsliga säkerheten och 
därigenom till att göra direktivet effektivare. Den kommer att 
öka användningen av europeiska standarder.  

2010 

Paketet för den inre marknaden: Omarbetning av det första paketet med 
järnvägslagstiftning: förenkling och modernisering av den rättsliga ramen för 
tillträde till järnvägstransportmarknaden 

Omarbetning Tre direktiv kommer att slås samman och omarbetas; man 
kommer att ta bort korshänvisningar, förtydliga 
bestämmelser i det första järnvägspaketet, öka exaktheten 
och/eller riktlinjerna för genomförandet.  

2010 

Lagstiftningsförslag för omarbetning av direktivet om övervakning av 
sjötrafik i gemenskapen 

Omarbetning Syftet är att integrera och uppdatera med den senaste 
tekniska utvecklingen. Målet är att skapa ett mer integrerat 
övervakningssystem för sjöfarten. 

2010 
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Lagstiftningsförslag för omarbetning av direktivet om övervakning av 
sjötrafik i gemenskapen 
 

Omarbetning Syftet är att integrera och uppdatera med den senaste 
tekniska utvecklingen. Målet är att skapa ett mer integrerat 
övervakningssystem för sjöfarten. 

2012 

Omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
766/2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt 
bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om 
samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt 
tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen
 

 

Omarbetning Förordning (EG) nr 766/2008 och rådets beslut 
2009/917/RIF av den 30 november 2009 om användning av 
informationsteknik för tulländamål behandlar delvis samma 
frågor. Målet är att istället ha ett enda instrument i enlighet 
med bestämmelserna i EUF-fördraget (artiklarna 33 och 
325).  
Konsekvens: i synnerhet förbättrat tillträde till rättsväsendet.
 

2010 

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: förenklat 
genomförande av ramprogrammen för forskning 

Revidering Syftet är att inleda en interinstitutionell debatt genom att 
lägga fram alternativ för en förenkling för att vidta konkreta 
åtgärder antingen enligt nuvarande rättsliga ram eller i form 
av lagstiftningsförslag. 

2011 

Nya förslag om omarbetning av de befintliga direktiven om medicintekniska 
produkter (90/385, 93/42, 98/79) 

Omarbetning Syftet är att förenkla och stärka bestämmelserna för att 
åstadkomma ett gott hälsoskydd och en välfungerande inre 
marknad. 

2010 

Omarbetning av direktiven om material eller produkter av plast avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel till en enda kommissionsförordning 

Omarbetning Syftet med omarbetningen till en förordning är att påskynda 
godkännandet av nya tillsatser och monomerer och att 
förenkla bestämmelserna om migrationsundersökningar.  

2011 

Kommissionens direktiv om ändring av vissa bestämmelser i direktiven om 
saluföring av utsäde, avseende bevarandet av växtgenetiska resurser 
(blandningar av utsäde), mot bakgrund av konsolideringen av den inre 
marknaden. 
- Rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter 
- Rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd 
- Rådets direktiv 2002/53/EG om den gemensamma sortlistan för arter av 
lantbruksväxter  
- Rådets direktiv 2002/54/EG om saluföring av betutsäde
- Rådets direktiv 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter
- Rådets direktiv 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis
- Rådets direktiv 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och 
spånadsväxter 
- Rådets direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial 
av vinstockar
- Rådets direktiv 98/56/EG om saluföring av förökningsmaterial av 
prydnadsväxter 
- Rådets direktiv 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och 
plantmaterial av grönsaker än utsäde
- Rådets direktiv 92/34/EEG om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial 
och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

  Syftet kommer att vara att förenkla och minska de 
administrativa bördorna på grundval av en utvärdering av 
hela regelverket på detta område.  

2010 
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- Rådets direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial 

Europaparlamentets och rådets förordning om revidering av direktiv 
2009/39/EG om livsmedel för särskilda näringsändamål (omarbetning) 

Omarbetning Syftet är att förenkla bestämmelserna och minska den 
administrativa bördan genom att beakta annan horisontell 
och vertikal lagstiftning, såsom påståenden, kosttillskott och 
berikning.  

2010 

Meddelande om den framtida strategin på mervärdesskatteområdet Översyn/granskning Syftet är att minska den administrativa bördan, bekämpa 
bedrägerier och modernisera och förenkla det nuvarande 
systemet på grundval av resultaten av ett samråd med 
utgångspunkt i en grönbok. 

2010 

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG om 
myndigheternas hantering av momsfrågor och undantagen för viss 
verksamhet i det allmänna intresset 

Revidering Syftet är att göra momssystemen mer harmoniserade och 
neutrala, särskilt genom att göra definitionerna tydligare.  

2011 

Omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
766/2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt 
bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om 
samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt 
tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen
 

 

Omarbetning Förordning (EG) nr 766/2008 och rådets beslut 
2009/917/RIF av den 30 november 2009 om användning av 
informationsteknik för tulländamål behandlar delvis samma 
frågor. Målet är att istället ha ett enda instrument i enlighet 
med bestämmelserna i EUF-fördraget (artiklarna 33 och 
325).  
Konsekvens: i synnerhet förbättrat tillträde till rättsväsendet.
 

2011/12 
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Bilaga IV: Tillbakadragande av förslag under behandling 

 

KOM/SEK – Interinstitutionell 
referens 

Titel Motivering 

KOM(1980) 298 FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING (EEG) OM FASTSTÄLLANDE AV 
BASPRISET, INTERVENTIONSPRISET OCH REFERENSPRISET FÖR 
FÅRKÖTT FÖR MARKNADSÅRET 1980/81 

Inte längre aktuellt 

KOM(2007) 712 
2007/0246/ACC 

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska 
gemenskapen och Australien om handel med vin 
 

Inte längre aktuellt. Beslutet har antagits av rådet som beslut 
2009/49 på grundval av förslag KOM(2008) 653.  

KOM(2007) 239 
Förslag till rådets beslut om fastställande av de finansiella bidrag som de 
medlemsstater som bidrar till Europeiska utvecklingsfonden skall betala till 
denna (kompletterande delbetalning för 2007) 

Inte längre aktuellt till följd av rådets beslut som antogs den 
28 juni 2007 på grundval av kommissionens förslag 
KOM(2007) 321 av den 13 juni 2007. 

KOM(1979) 345 FÖRSLAG TILL ETT BESLUT AV RÅDET OM ATT FRÅN EUROPEISKA 
GEMENSKAPERNAS ALLMÄNNA BUDGET ANSLÅ ETT SÄRSKILT 
FINANSIELLT BIDRAG TILL EUROPEISKA KOL- OCH 
STÅLGEMENSKAPEN (EKSG) 

Inte längre aktuellt 

KOM(1998) 96 Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapernas undertecknande 
av ett protokoll till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar 
 

Inte längre aktuellt. Rådets slutsatser i frågan antogs den 16 
juni 1998 

KOM(2006) 602 Förslag till rådets beslut om fastställande av en ståndpunkt som på 
Europeiska gemenskapens vägnar skall intas i fråga om ett Förslag till 
ändring av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar 

Inte längre aktuellt. Förslaget rör ett möte mellan parterna till 
Kyotoprotokollet (COP/MOP2) i november 2006. 
 

KOM(1980) 863/2 FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING (EEG) OM 
RÄNTESUBVENTIONER FÖR VISSA LÅN SOM BEVILJATS INOM RAMEN 
FÖR GEMENSKAPENS EXCEPTIONELLA STÖD TILL 
ÅTERUPPBYGGNADEN AV DE OMRÅDEN SOM DRABBATS AV 
JORDBÄVNINGEN I ITALIEN I NOVEMBER 1980  

Inte längre aktuellt 

SEK(2002)1110 Rekommendation till rådets rekommendation till Portugal i syfte att avhjälpa 
situationen med ett alltför stort offentligt underskott - med tillämpning av 
artikel 104.7 i fördraget 

Inte längre aktuellt 

SEK(2002) 1118 Rekommendation till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort 
underskott i Portugal - Tillämpning av artikel 104.6 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 

Inte längre aktuellt 

SEK(2002) 1246/1 Rekommendation till rådets beslut i syfte att ge en varning till Frankrike för 
att förhindra uppkomsten av ett alltför stort underskott 

Inte längre aktuellt 

SEK(2002) 1246/2 Förslag till rådets beslut om att offentliggöra denna rekommendation i syfte Inte längre aktuellt 
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att ge en varning till Frankrike för att förhindra uppkomsten av ett alltför stort 
underskott 

SEK(2005) 994 Rekommendation till rådets rekommendation till Portugal i syfte att få 
situationen med ett alltför stort offentligt underskott att upphöra 

Inte längre aktuellt 

KOM(2002) 615 
2002/0262/ACC 

Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt beträffande 
inrättandet av en gemensam rådgivande kommitté om vilket beslut skall 
fattas av det associeringsråd som inrättats genom Europaavtalet mellan 
Europeiska gemenskaperna och Republiken Litauen 

Inte längre aktuellt 

KOM(1986) 14 FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING (EEG) OM ÄNDRING AV 
FÖRORDNING ( EEG) NR 1365/75 OM BILDANDE AV EN EUROPEISK 
FOND FÖR FÖRBÄTTRING AV LEVNADS- OCH ARBETSVILLKOR 

Inte längre aktuellt 

KOM(2001) 344 
2001/0137/COD 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar 
inom gemenskapen samt av förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av 
förordning (EEG) nr 1408/71 när det gäller assistenter till ledamöter av 
Europaparlamentet 

Inte längre aktuellt. Omfattas av förordning (EG) nr 
883/2004. 
 

SEK(1993) 1465 UTKAST TILL RÅDETS BESLUT OM ANTAGANDE AV RIKTLINJER FÖR 
KOMMISSIONENS FÖRHANDLING OM EN INTERNATIONELL 
KONVENTION OM KÄRNSÄKERHET 

Inte längre aktuellt. Euratom har anslutit sig till konventionen 
om kärnsäkerhet på grundval av rådets beslut av den 7 
december 1998.  

KOM(2003) 32/1. 
2003/0021/CNS 

Förslag till rådets direktiv (Euratom) om fastställande av grundläggande 
skyldigheter och allmänna principer för säkerhet vid kärntekniska 
anläggningar 

Inte längre aktuellt med tanke på att direktivet (Euratom) om 
gemenskapens rambestämmelser för kärnsäkerhet antogs 
den 18 juni 2009. 

   
KOM(2004) 716 
2004/0249/CNS 

Förslag till rådets direktiv om övervakning och kontroll av transporter av 
radioaktivt avfall och använt bränsle 

Inte längre aktuellt. Rådet antog ett beslut baserat på 
KOM/2005/673.  

KOM(2006) 179 Utkast till interinstitutionellt avtal om interinstitutionellt samarbete rörande 
internationella konventioner och överenskommelser i vilka Europeiska 
atomenergigemenskapen och dess medlemsstater är parter  

Inte längre aktuellt 

KOM(2007) 748 Förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska gemenskapens 
ståndpunkt i energigemenskapens ministerråd (Belgrad den 18 december 
2007) 

Inte längre aktuellt 

KOM(1979) 179 REKOMMENDATION TILL RÅDETS BESLUT OM ATT BEMYNDIGA 
KOMMISSIONEN ATT DELTA I FÖRHANDLINGAR OM EN KONVENTION 
OM SKYDD AV FLYTTANDE VILDA DJUR 

Inte längre aktuellt 

KOM(1985) 281 REKOMMENDATION TILL RÅDETS BESLUT OM ATT BEMYNDIGA 
KOMMISSIONEN ATT PÅ GEMENSKAPENS VÄGNAR FÖRHANDLA OM 
ANTAGANDET AV PROGRAM OCH ÅTGÄRDER INOM RAMEN FÖR 
KONVENTIONEN OM FÖRHINDRANDE AV HAVSFÖRORENINGAR FRÅN 
LANDBASERADE KÄLLOR 

Inte längre aktuellt 

KOM(1986) 362/3 
1986/1019/CNS 

REKOMMENDATION TILL RÅDETS BESLUT OM ATT BEMYNDIGA 
KOMMISSIONEN ATT PÅ GEMENSKAPENS VÄGNAR FÖRHANDLA 
INOM RAMEN FÖR OECD OCH UNEP OM DE ANMÄLNINGS- OCH 

Inte längre aktuellt 
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SAMRÅDSFÖRFARANDEN SOM RÖR HANDEL MED FARLIGA 
KEMIKALIER 

KOM(1995) 325/2 
1995/0184/CNS 

UTKAST TILL RÅDETS RESOLUTION OM UTVECKLINGEN OCH 
GENOMFÖRANDET AV EUROPEISKA MILJÖBYRÅN 

Inte längre aktuellt. Rådets antog slutsatser i frågan den 9 
november 1995. 

KOM(1998) 344 Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens undertecknande av 
FN-ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande 
och möjlighet till rättslig prövning avseende miljöfrågor 

Inte längre aktuellt. Rådets antog slutsatser i frågan den 17 
juni 1998. 

KOM(2007) 367 
2007/0126/COD 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av 
rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för 
det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, 
digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen 

Inte längre aktuellt.Kommissionen lade fram ett ändrat 
förslag KOM(2008) 762, som antogs av lagstiftaren som 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/114/EG om 
ändring av rådets direktiv 87/372/EEG.  

KOM(2006) 255 Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska 
gemenskapen och Republiken Bulgariens regering om Bulgariens 
medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för 
kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 

Inte längre aktuellt 

KOM(2006) 256 Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska 
gemenskapen och Rumänien om Rumäniens medverkan i den verksamhet 
som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk 

Inte längre aktuellt 

KOM(2006) 752/3 Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av 
protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, 
Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om 
Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska 
unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om 
Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och 
utvecklingen av Schengenregelverket 

Inte längre aktuellt till följd av EUF-fördragets ikraftträdande. 
Sammanslaget med KOM(2006) 752/4. 

KOM(2005) 276/1 
2005/0127/COD 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder 
till skydd för immateriella rättigheter  

Kommissionen avser att lägga fram ett nytt förslag år 2011. 

KOM(2007) 306 
2007/0104/CNS 

Förslag till rådets beslut om installation, drift och ledning av en 
kommunikationsinfrastruktur för SIS-sammanhang (Schengens 
informationssystem)  

Detta förslag (och nästa förslag) syftade till att tillhandahålla 
en specifik rättslig grund för ett nytt avtal för denna 
verksamhet. De båda förslagen är inte längre aktuella 
eftersom anbudsinfordran nu har avslutats. 
 

KOM(2007) 311 
2007/0108/CNS 

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om installation, drift och ledning av en 
kommunikationsinfrastruktur för SIS-sammanhang (Schengens 
informationssystem) 

Detta förslag (och föregående förslag) syftade till att 
tillhandahålla en specifik rättslig grund för ett nytt avtal för 
denna verksamhet. De båda förslagen är inte längre aktuella 
eftersom anbudsinfordran nu har avslutats. 
 

KOM(1980) 722 
1980/1031/CNS 

FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING (EEG) OM FASTSTÄLLANDE 
FÖR 1981 AV DEN TOTALA TILLÅTNA FÅNGSTMÄNGDEN FÖR VISSA 
FISKBESTÅND SOM LEVER I GEMENSKAPENS FISKEZON, OCH AV 
VILLKOREN FÖR UTÖVANDET AV FISKET SAMT AV DEN ANDEL SOM 
ÄR TILLGÄNGLIG FÖR GEMENSKAPEN 

Inte längre aktuellt 
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KOM(2007) 595 
2007/0222/APP Förslag till rådets förordning om bemyndigande för kommissionen att 

godkänna ändringar i protokoll till partnerskapsavtal om fiske mellan 
Europeiska gemenskapen och tredjeland 

Inte längre aktuellt till följd av de nya 
lagstiftningsförfarandena för antagande av partnerskapsavtal 
om fiske enligt Lissabonfördraget. 

KOM(2007) 782 
Förslag till rådets beslut om uppsägning av protokollet om fastställande av 
de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i 
partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och 
Islamiska republiken Mauretanien 

Inte längre aktuellt. Rådets förordning (EG) nr 704/2008 
antogs den 15 juli 2008. 

KOM(2008) 324 
2008/0112 CNS 

Förslag till rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna genom 
tekniska åtgärder 

Inte längre aktuellt. Rådets förordning (EG) nr 1288/2009 
antogs den 27 november 2009 och fastställde tekniska 
övergångsbestämmelser för perioden 1 januari 2010 till 
30 juni 2011. 

KOM(1975) 490 
1975/1012/CNS 

FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING (EEG) OM ETT SYSTEM FÖR 
ÖVERVAKNING AV MARKNADERNA FÖR TRANSPORT AV GODS 
MELLAN MEDLEMSSTATERNA PÅ JÄRNVÄG, LANDSVÄG ELLER INRE 
VATTENVÄGAR 

Inte längre aktuellt 

KOM(2005) 158/2 
2005/0060/CNS 

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska 
gemenskapen och Republiken Bulgarien om vissa luftfartsaspekter 

Inte längre aktuellt  

KOM(2005) 369/2 
2005/0148/APP 

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska 
gemenskapen och Rumänien om vissa luftfartsaspekter 

Inte längre aktuellt  

KOM(2006) 79/2 
2006/0025/COD 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrat skydd i 
försörjningskedjan 

Inte längre aktuellt. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 450/2008 om fastställande av en 
tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex) 
omfattar målen i detta förslag. 

KOM(2005) 468 
2005/0198/APP  

Förslag till rådets beslut om bemyndigande att för Europeiska 
gemenskapens räkning ingå ett samförståndsavtal mellan Europeiska 
gemenskapen och rådet för Schweiziska edsförbundet om ett bidrag från 
Schweiziska edsförbundet för att minska ekonomiska och sociala skillnader i 
den utvidgade Europeiska unionen och om bemyndigande för vissa 
medlemsstater att ingå enskilda avtal med Schweiziska edsförbundet om 
samförståndsavtalets genomförande 

Inte längre aktuellt. Detta förslag ersattes av det 
samförståndsavtal mellan Europeiska unionen och Schweiz 
som undertecknades den 27 februari 2006. 

KOM(1998) 339 Förslag till rådets beslut beträffande tillfälligt förbud mot försäljning i 
Österrike av genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) med följande 
kombinerade modifikation: BT-endotoxingenens insekticidverkan och ökad 
tolerans mot herbiciden glufosinatammonium 

Inte längre aktuellt 
 
 

KOM(1998) 340 Förslag till rådets beslut beträffande tillfälligt förbud mot användning och 
försäljning i Luxemburg av genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) med 
följande kombinerade modifikation: BT-endotoxingenens insekticidverkan 
och ökad tolerans mot herbiciden glufosinatammonium 

Inte längre aktuellt 
 

KOM(2003) 537 
2003/0208/COD 

Förslag till rådets förordning om införande av särskilda handelsåtgärder för 
länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens 

Inte längre aktuellt. Kodifieringen har antagits – rådets 
förordning (EG) nr 1215/2009 av den 30 november 2009 - 
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stabiliserings- och associeringsprocess (kodifierad version)) KOM(2008) 889.  
KOM(2004) 232 
2004/0074/COD 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillstånd för 
järnvägsföretag (kodifierad version) 

Inte längre aktuellt. Ska ersättas av ett nytt förslag till 
omarbetning som håller på att utarbetas 

KOM(2006) 286 
2006/0100/COD 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om innesluten 
användning av genetiskt modifierade mikroorganismer 

Inte längre aktuellt. Kodifieringen har antagits – 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 
6 maj 2009  

KOM(2006) 497 
2006/0164/COD 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om avlämnande 
av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske 
i Nordatlantens östra del (kodifierad version) 

Inte längre aktuellt. Kodifieringen har antagits – 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 
av den 11 mars 2009 – KOM(2007) 762 

KOM(2007) 3442007/0119/COD Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om föreskrivna skyltar 
och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon 
och släpvagnar till dessa fordon (kodifierad version) 

Inte längre aktuellt. Grundrättsakten upphävdes genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 
av den 13 juli 2009. 

KOM(2007) 451 
2007/0162/COD 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bakre skyltlyktor för 
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifierad version) 

Inte längre aktuellt. Grundrättsakten upphävdes genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 
av den 13 juli 2009. 

KOM(2007) 867 
2007/0298/COD 

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens 
riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (kodifierad 
version) 

Inte längre aktuellt. Ersatt av förslaget till omarbetning – 
KOM(2009) 391 

KOM(2007) 873 
2007/0299/COD 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av 
kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium 
(kodifierad version) 

Inte längre aktuellt. Kommissionen avser att lämna in ett 
förslag till omarbetning av direktiv 93/7/EEG år 2011 

KOM(2003) 841 
2003/0331/CNS 

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/49/EG om ett 
gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas 
mellan närstående bolag i olika medlemsstater 

Inte längre aktuellt. Ett nytt förslag planeras under 
2010/2011 

KOM(2004) 227/2 
2004/0072/CNS 

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna 
regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning 
av sådana varor 

Inte längre aktuellt till följd av antagandet av direktiv 
2008/118 

SEK(2004)1015 Utkast till beslut nr 1/2004 av blandade EG–EFTA-kommittén för ”gemensam 
transitering” om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett 
gemensamt transiteringsförfarande - Utkast till gemenskapens 
gemensamma ståndpunkt - 

Inte längre aktuellt. De föreslagna ändringarna har införlivats 
i konventionen (beslut 2005/558/EG av den 17 juni 2005).  

KOM(2006) 263 Förslag till rådets beslut om tillstånd för Republiken Grekland och 
Republiken Portugal att införa särskilda åtgärder som avviker från artikel 
21.1 i direktiv 77/388/EEG beträffande harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning rörande omsättningsskatter 

Inte längre aktuellt eftersom de specifika bestämmelserna nu 
tillåts genom själva direktivet (artikel 199 i momsdirektivet)  

KOM(1995) 245/1 
1996/0053/APP 

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT OM EUROPEISKA GEMENSKAPENS 
INGÅENDE AV ETT INTERIMSAVTAL MELLAN EUROPEISKA 
GEMENSKAPEN, EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN OCH 
EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, Å ENA SIDAN, OCH 
REPUBLIKEN VITRYSSLAND, Å ANDRA SIDAN, OM HANDEL OCH 
HANDELSRELATERADE FRÅGOR 

Mot bakgrund av att förslaget lades fram för 15 år sedan har 
det institutionella och politiska sammanhanget ändrats. 
Kommissionen utarbetar för närvarande en gemensam 
interimsplan för Vitryssland som en uppföljning till rådets 
slutsatser från november 2009  

KOM(2005) 326 
2005/0132/COD 

Förslag till rådets förordning om förhandlingar rörande avtal om handel med 
tjänster utom transporttjänster 

Förslaget är inte längre aktuellt till följd av 
Lissabonfördragets ikraftträdande varigenom EU fick 
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exklusiv behörighet att förhandla om avtal på området 
handel med tjänster. 

KOM(2006) 559/2 
2006/0176/APP 

Förslag till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till 
Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska 
gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken 
Bulgarien, å andra sidan, rörande bedömning av överensstämmelse och 
godtagande av industriprodukter 

Förslaget är inte längre aktuellt eftersom Bulgarien anslöt sig 
till EU den 1 januari 2007. 

KOM(2006) 147 
2006/0052/COD 

Förslag till rådets förordning om genomförande, genom ändring av bilaga I 
till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och 
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, av det avtal som 
ingåtts av Europeiska gemenskapen efter förhandlingar i enlighet med artikel 
XXIV.6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 

Inte längre aktuellt. Syftet med förslaget var att komplettera 
bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 på ett sätt 
som redan har 
gjorts i samband med antagandet av det liknande ”artikel 
XXIV.6-avtalet” med Folkrepubliken Kina (rådets beslut 
2006/398 och rådets förordning 838/2006). 

  


