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Bilag V: Ophævelse: 

Nr. 
Politikområ

de 
Titel Begrundelse for ophævelsen 

1.  Landbrug Horisontale foranstaltninger erstatter en række forældede 

kommissionsforordninger på området landbrugsmarkeder 

Formålet med disse foranstaltninger er på den ene side at tilpasse 

kommissionsforordninger fra før Lissabontraktaten til reglerne for de fælles 

markedsordninger for landbrugsprodukter som fastsat i forordning (EU) nr. 

1308/2013 og på den anden side i videst muligt omfang at forenkle de 

eksisterende regler. Derfor vil en række kommissionsforordninger på 

landbrugsmarkedsområdet blive ophævet og erstattet af nye delegerede retsakter 

og gennemførelsesretsakter. 

2.  Beskæftigels

e  

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/733/EU af 26. 

november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til formidling og udligning 

af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og genetablering af Eures 

Erstattet af forordning (EU) 2016/589, jf. kapitel II i forordning (EU) nr. 

492/2011. 

3.  Energi Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 256/2014 af 

26. februar 2014 om indberetning til Kommissionen om 

investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union, 

om erstatning af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 og 

om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 736/96 

Forordningen har ingen merværdi, og der er betydelige overlapninger med andre 

retsakter, jf. kvalitetskontrollen af rapporterings-, planlægnings og 

overvågningsforpligtelser i henhold til gældende EU-ret på energiområdet. 

Desuden blev den allerede i Refitresultattavlen for 2015 udpeget som en retsakt, 

der kunne ophæves. 

4.  Fødevaresikk

erhed 

Kommissionens beslutning 92/176/EØF af 2. marts 1992 vedrørende 

kort til brug for det edb-baserede net ANIMO 

Beslutningen er siden blevet erstattet af det integrerede 

veterinærinformationssystems (Traces) onlineadministrationsværktøj, der omfatter 

alle sundhedskrav vedrørende EU-samhandel med og import af dyr, sæd og 

embryoner, fødevarer, foder og planter. 
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Nr. 
Politikområ

de 
Titel Begrundelse for ophævelsen 

5.  Fødevaresikk

erhed 

Kommissionens beslutning 2002/623/EF af 24. juli 2002 om 

fastsættelse af vejledende noter til supplering af bilag II til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af 

genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 

90/220/EØF 

Kommissionens beslutning 2002/623/EF indeholder vejledning i miljømæssig 

risikovurdering af de GMO'er, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2001/18/EF 

om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer. I 2017 vil 

Kommissionen vedtage et nyt direktiv, som vil integrere nøgleelementer i de 

samlede EFSA-retningslinjer fra 2010 vedrørende miljømæssig risikovurdering i 

bilag II til direktiv 2001/18/EF som påkrævet i henhold til direktiv (EU) 2015/412. 

Følgelig vil beslutning 2002/623/EF blive forældet. Af hensyn til forenkling for 

erhvervsdrivende og nationale myndigheder bør beslutning 2002/623/EF ophæves, 

samtidig med at det nye direktiv vedtages. 

6.  Fødevaresikk

erhed 

Kommissionens afgørelse 2005/463/EF af 21. juni 2005 om oprettelse 

af en netværksgruppe for udveksling og koordinering af oplysninger 

om sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og 

økologiske afgrøder 

Det foreslås at nedlægge denne ekspertgruppe, ikke mindst i lyset af 

Kommissionens reviderede horisontale regler om oprettelse af Kommissionens 

ekspertgrupper og deres funktion, der blev vedtaget i maj 2016, og det forhold, at 

ekspertgruppen de seneste fem år har været uvirksom. 

7.  Det indre 

marked 

Rådets direktiv 73/361/EØF af 19. november 1973 om tilnærmelse af 

medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser 

vedrørende certificering og mærkning af ståltove, lænkekæder og 

kroge 

I sin nuværende form indeholder retsakten ikke længere materielle regler, som 

fortsat finder anvendelse, idet nogle af dens bestemmelser blev ophævet ved 

Rådets direktiv 91/368/EØF, hvorved det foregående maskindirektiv, 89/392/EØF, 

blev ændret, og andre blev ophævet eller erstattet af bilag III til Rådets forordning 

(EF) nr. 807/2003. De resterende bestemmelser er forældede, og de relevante 

sikkerhedsbestemmelser er medtaget i elevatordirektivet (2014/33/EU). 

8.  Det indre 

marked 

Kommissionens beslutning 2009/767/EF af 16. oktober 2009 om 

fastlæggelse af foranstaltninger, der skal lette anvendelsen 

elektroniske procedurer ved hjælp af "kvikskranker" i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om 

tjenesteydelser i det indre marked  

De forpligtelser og tekniske specifikationer i beslutning 2009/767/EF er nu 

omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om 

elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner 

på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF og af 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/105 og (EU) 2015/1506. 

Derfor er beslutning 2009/767/EF forældet. 
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Nr. 
Politikområ

de 
Titel Begrundelse for ophævelsen 

9.  Det indre 

marked 

Kommissionens afgørelse 2011/130/EU af 25. februar 2011 om 

fastsættelse af mindstekrav ved behandling af elektronisk 

underskrevne dokumenter på tværs af grænserne foretaget af de 

kompetente myndigheder som omhandlet i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked 

De forpligtelser og tekniske specifikationer i afgørelse 2011/130/EU er nu 

omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om 

elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner 

på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF og af 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/105 og (EU) 2015/1506. 

Derfor er afgørelse 2011/130/EU forældet. 

10.  Beskatning 

og told 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/80 af 23. december 1980 

om definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus til brug ved 

anvendelsen af de toldpræferencer, der af Det europæiske økonomiske 

Fællesskab indrømmes visse varer fra udviklingslande 

Kommissionens forordning er forældet efter gentagne reformer af 

præferenceoprindelsesreglerne. De seneste og ajourførte 

præferenceoprindelsesregler findes nu i forordning (EU) nr. 952/2013 (EU-

toldkodeksen), delegeret forordning (EU) 2015/2446 og 

gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (de to sidstnævnte forordninger 

erstatter gennemførelsesbestemmelserne til den tidligere toldkodeks fra 1992). 

11.  Beskatning 

og told 

Rådets forordning (EF) nr. 1147/2002 af 25. juni 2002 om midlertidig 

suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af 

visse varer med luftdygtighedsbeviser 

Ophævelsen af denne rådsforordning vil blive foreslået sammen med det nye 

forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i 

den fælles toldtarif ved indførsel af visse varer med godkendte 

frigivelsescertifikater. 

12.  Beskatning 

og told 

Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2005 af 7. februar 2005 om 

opstilling af en liste over tekstilprodukter, for hvilke der ikke kræves 

noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i 

Fællesskabet 

Denne kommissionsforordning er en gennemførelsesretsakt til Rådets forordning 

(EF) nr. 1541/98 af 13. juli 1998, der blev ophævet i 2011. 

13.  Beskatning 

og told 

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 

15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel 

Udviklingen i toldlovgivningen og den høje detaljerings- og harmoniseringsgrad i 

forbindelse med fastsættelsen af de retlige forpligtelser til at anvende elektroniske 

systemer har overflødiggjort beslutningen af 2008 om e-told. Beslutningens 

nøglebestemmelser med undtagelse af artikel 4, stk. 4-7, er nu erstattet af 

beslutningen vedrørende enstrenget kontakt. Forberedelsen af et nyt retsgrundlag 

for enstrenget kontakt er påbegyndt, og der vil blive fremsat forslag samtidig med 

forslaget om at ophæve beslutning nr. 70/2008/EF. 
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Nr. 
Politikområ

de 
Titel Begrundelse for ophævelsen 

14.  Beskatning 

og told 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/544/EU af 16. 

september 2011 om et fælles stof til afgiftsmærkning af gasolier og 

petroleum  

 

Gennemførelsesafgørelsen vil blive erstattet af en ny fra 2017 og vil derfor 

samtidig blive ophævet. 

15.  Transport Rådets direktiv 89/629/EØF af 4. december 1989 om begrænsning af 

støjemissionen fra civile subsoniske jetfly 

Vedtagelsen og gennemførelsen af direktiv 2006/93/EF, som muliggør en mere 

omfattende og streng tilgang, har overflødiggjort dette direktiv. I henhold til 

direktiv 89/629/EØF kunne støjende fly, der allerede var registreret i de enkelte 

medlemsstater, fortsat anvendes. Men det var ikke tilladt at nyregistrere sådanne 

støjende fly (nyregistreringsforbud). Ældre og støjende fly kunne derfor stadig 

anvendes.  Ved direktiv 2006/93/EF blev der indført en fuldstændig udfasning af 

alle støjende fly, herunder de af direktiv 89/629/EØF omfattede, uanset om de 

allerede var registeret. Det betyd, at fly, der ikke kunne leve op til standarden, ikke 

længere havde lov at overflyve EU's luftrum og skulle slettes af de nationale 

registre. 

16.  Transport Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om 

ændring af visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrørende 

transport ad vej, med jernbane og ad indre vandveje for at tage hensyn 

til Tysklands forening 

De retsakter, som ændres ved forordningen, er eller er i færd med at blive 

ophævet. Når forordningen er blevet forældet, bør den ophæves. 
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