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Bilag IV: Tilbagetrækning
1
 

Nr. 
KOM eller COM/ 

interinstitutionel 

reference 

Titel Begrundelse for tilbagetrækningen 

Landbrug og udvikling af landdistrikter 

1.  COM/2016/0159 

2016/0086/COD 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse i henhold til 

forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for 

kalenderåret 2016 

Forældet: Spørgsmålet er behandlet i Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153 af 14. juli 

2016. 

 

Klima og energi 

2.  COM/2014/0566 

2014/0262/NLE 

Forslag til Rådets afgørelse om udstedelse af direktiver til Kommissionen til 

forhandlingen om ændring af konventionen om nuklear sikkerhed inden for 

rammerne af en diplomatisk konference 

Forældet: Forslaget er forældet, da ændringerne blev 

behandlet inden for rammerne af Wien-konventionen 

om nuklear sikkerhed. 

Økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told 

3.  KOM/2011/0121 

2011/0058/CNS 

Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag Som opfølgning af handlingsplanen om 

selskabsbeskatning af juni 2015 relancerer 

Kommissionen det fælles konsoliderede 

selskabsskattegrundlag (FKSSG), idet der anvendes en 

ny, trinvis fremgangsmåde. Et lovgivningsforslag om et 

fælles konsolideret selskabsskattegrundlag blev 

vedtaget den 25. oktober 2016. I overensstemmelse 

med det, som Kommissionen meddelte i sit 

arbejdsprogram for 2016, vil det nuværende forslag 

samtidig blive trukket tilbage. 

                                                            
1 Fortegnelsen indeholder de lovgivningsforslag under behandling, som Kommissionen agter at trække tilbage inden for seks måneder (senest i april 2017). Fortegnelsen 

indeholder endvidere to forslag, som allerede er trukket tilbage (nr. 3 og 11). De figurerede allerede i Kommissionens arbejdsprogram for 2016 og er medtaget her af hensyn 

til gennemsigtigheden. 



 

3 

 

Nr. 
KOM eller COM/ 

interinstitutionel 

reference 

Titel Begrundelse for tilbagetrækningen 

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 

4.  KOM/2005/0397 Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i 

det blandede udvalg til gennemførelsen af artikel 66 i Euro-Middelhavs-

interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske 

Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation 

PLO til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed 

på den anden side 

Forældet: Det seneste relevante dokument om 

spørgsmålet er den afgørelse, der blev truffet af Det 

Blandede Udvalg EU-PLO om nedsættelse af seks 

underudvalg (EUT L 187 af 17.7.2012, s. 64-72). 

 

 

5.  JOIN/2015/0035 

2015/0303/NLE 

Fælles forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske 

Unions vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den 

Islamiske Republik Afghanistan om partnerskab og udvikling  

 

Det er blevet erstattet af et forslag til en blandet 
aftale, der omfatter midlertidig anvendelse (JOIN 

(2016) 45).  

Sundhed og fødevaresikkerhed 

6.  COM/2014/0004 

2014/0033/COD 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 

89/608/EØF, 90/425/EØF og 91/496/EØF for så vidt angår henvisninger til 

zooteknisk lovgivning 

Forældet: Substansen af det foreslåede direktiv indgår i 

Europa-Parlamentets og Rådets nyligt vedtagne 

forordning (EU) 2016/1012 af om zootekniske og 

genealogiske betingelser for avl, handel med og 

indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, 

hybridavlssvin og avlsmateriale herfra (EUT L 171 af 

29.6.2016, s. 66-143).   

7.  KOM/2007/0872 

2008/0002/COD 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om 

ændring af forordning (EF) nr. xxx/xxxx [fælles procedure] 

Forældet: Forligsproceduren i 2011 førte ikke til noget 

resultat.  

Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er 

8.  SEK(2010) 312  Henstilling fra Europa-Kommissionen til Rådet med henblik på at bemyndige 

Kommission til at indlede forhandlinger med lande uden for EU med det 

formål at indgå aftaler om installation af Galileojordstationer. 

Denne henstilling fra 2010 blev ikke godkendt af 

Rådet, der valgte en alternativ fremgangsmåde: I stedet 

for at installere Galileostationer i tredjelande – 

forslagets oprindelige formål – foretrak 

medlemsstaterne at installere dem på EU- 

medlemsstaters område.  

Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder 
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Nr. 
KOM eller COM/ 

interinstitutionel 

reference 

Titel Begrundelse for tilbagetrækningen 

9.  KOM/2011/0126 

2011/0059/CNS 

Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem 

ægtefæller 

Forældet: Forslaget er blevet overflødiggjort af et 

forslag efter proceduren for forstærket samarbejde 

(COM(2016) 108) 

10.  KOM/2011/0127 

2011/0060/CNS 

Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige 

retsvirkninger af registrerede partnerskaber 

Forældet: Forslaget er blevet overflødiggjort af et 

forslag efter proceduren for forstærket samarbejde 

(COM(2016) 107/108) 

Migration, indre anliggender og medborgerskab 

11.  COM/2013/0097 

2013/0059/COD 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et 

program for registrerede rejsende 

Forslaget var allerede medtaget i fortegnelsen over 

forslag under behandling, der trækkes tilbage eller 

ændres, i Kommissionens arbejdsprogram for 2016. 

Som angivet i forslaget til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om oprettelse af et ind- og 

udrejsesystem, COM(2016) 194 final, ville 

Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af ind- 

og udrejseforslaget trække forslaget om indførelse af et 

program for registrerede rejsende tilbage (jf. PV(2016) 

2172 final).    

 

12.  COM/2013/0619 

2013/0305/COD 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye psykoaktive 

stoffer 
Forældet: Visse elementer af forslaget indgår i det nye 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om ændring af forordning (EF) nr. 1920/2006 for så 
vidt angår udvekslingen af oplysninger, systemet for 
tidlig varsling og risikovurderingsproceduren for nye 
psykoaktive stoffer (COM(2016) 547). Andre 
elementer er omfattet af forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets 
rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 
om fastsættelse af mindsteregler for 
gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse 
med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor for så 
vidt angår definitionen af narkotika (COM(2013) 618).  
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Nr. 
KOM eller COM/ 

interinstitutionel 

reference 

Titel Begrundelse for tilbagetrækningen 

13.  KOM/2009/0703 

2009/0190/NLE 

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske 

Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af 

oplysninger om finansielle transaktioner fra Den Europæiske Union til 

Amerikas Forenede Stater med henblik på programmet til sporing af 

finansiering af terrorisme 

Forældet: Rådets afgørelse af 13. juli 2010 om 

indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og 

Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel 

af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union 

til USA til brug for programmet til sporing af 

finansiering af terrorisme blev vedtaget på grundlag af 

et andet forslag (KOM(2010) 316). Derfor kan det 

tidligere forslag trækkes tilbage. 

Handel 

14.  COM/2015/0390 

2015/0170/NLE 

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den 

Europæiske Unions vegne i associeringsudvalget i dettes 

handelssammensætning, der er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den 

Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres 

medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side 

Forældet: Dette forslag er blevet erstattet af forslaget 

COM(2016) 649.  

Transport 

15.  KOM/2010/0263 

2010/0141/NLE 

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af 

aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og 

Republikken Peru 

Forældet: Efter genforhandling af aftalen er dette 

forslag blevet erstattet af forslaget COM(2013) 423.  

16.  KOM/2010/0264 

2010/0142/NLE 

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af 

lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru   

Forældet: Efter genforhandling af aftalen er dette 

forslag blevet erstattet af forslaget COM(2013) 424.  

17.  KOM/2010/0803 

2010/0388/NLE 

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af 

lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Saudi-Arabien 

Forældet: Den 15. juni 2014 meddelte Kongeriget 

Saudi-Arabien Kommissionen, at landet ikke agtede at 

undertegne aftalen. Forslaget kan derfor trækkes 

tilbage. 

Kodificering 

18.  KOM/2011/0120 

2011/0053/COD 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til motorkøretøjer 

og påhængskøretøjer samt om montering heraf (kodifikation) 

Forslaget er forældet, da det omhandler en forældet 

bestemmelse om udvalgsprocedurer. 
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Nr. 
KOM eller COM/ 

interinstitutionel 

reference 

Titel Begrundelse for tilbagetrækningen 

19.  COM/2015/0157 

2015/0082/COD 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse 

stålprodukter mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan 

(kodifikation) 

Forældet: Den retsakt, der blev foreslået kodificeret, er 

udløbet (meddelelse om udløb – EUT C 425 af 

18.12.2015). 
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