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Bijlage I: Strategische initiatieven waarvan de goedkeuring in 2010 gepland is* 
* Initiatieven die de Commissie wil nemen in 2010 (9 maanden, van april tot december). 
Titel Soort initiatief Werkingssfeer en doelstellingen 
De crisis aanpakken 
1. Mededeling over het opzetten van een 
systeem van sterkere beleidscoördinatie 
op basis van intensievere bewaking 
(2e kwartaal) 

Niet-wetgevend Middelen voorstellen ter versterking van het vermogen van de eurozone om de stabiliteit en de cohesie van 
de monetaire unie te bevorderen, voortbouwend op het bestaande governancekader van het Stabiliteits- en 
groeipact en Europa 2020. Suggesties doen voor de praktische tenuitvoerlegging van artikel 136 van het 
Verdrag van Lissabon, om budgettaire en macro-economische onevenwichtigheden via efficiëntere 
bewaking aan te pakken. 

2. Wetgevingsvoorstel voor meer 
transparantie en stabiliteit op de 
derivatenmarkten  
(2e kwartaal) 

Wetgevend Het hoofddoel is de derivatenmarkten veiliger te maken door de transparantie te vergroten en het 
tegenpartijrisico te verkleinen. De voorgestelde wetgeving zal clearing via een centrale tegenpartij ("ctp") 
toestaan voor gestandaardiseerde derivatencontracten en gemeenschappelijke normen voor ctp's ter zake 
van veiligheid, regelgeving en operaties vaststellen om het tegenpartijrisico te verkleinen. Zij zal 
marktdeelnemers ook toestaan om posities en alle niet door een ctp geclearde transacties in een 
bewaarplaats voor handelsgegevens te registreren en voorzien in regelgeving en toezicht op 
bewaarplaatsen voor handelsgegevens op de transparantie te vergroten. 

3. Wetgevingsinitiatief inzake 
baissetransacties / credit default swaps 
(3e kwartaal) 

Wetgevend Het voorkomen van schadelijke handelspraktijken met derivaten en andere financiële instrumenten. 
Initiatief completeert de alomvattende aanpak van financiële derivaten van credit default swaps. 

4. Herziening van de richtlijn betreffende 
de depositogarantiestelsels 
(2e kwartaal) 

Wetgevend De consument (depositohouder) beter beschermen door de garantie voor deposito's bij banken te 
harmoniseren op 100 000 EUR en de doeltreffendheid van de desbetreffende richtlijn te vergroten. 

5. Herziening van de richtlijn 
marktmisbruik 
(4e kwartaal) 

Wetgevend De marktintegriteit vergroten door gevallen van marktmisbruik te definiëren, beleggers te beschermen en 
de bevoegde administratieve autoriteiten toe te staan marktmisbruik te onderzoeken en te bestraffen. De 
herziening zal eveneens de hoogte en de aard van de straffen voor marktmisbruik omvatten. 

6. Mededeling over een effectief en 
doeltreffend kader voor crisisbeheer 
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend Het uiteenzetten van de voorstellen van de Commissie om de autoriteiten de nodige instrumenten te geven 
om grensoverschrijdende bankencrisissen effectief aan te pakken en de kosten voor de belastingbetaler te 
beperken. De nieuwe instrumenten moeten de rechtszekerheid vergroten en het risico op gerechtelijke 
procedures verkleinen. 

7. Herziening van de richtlijn 
kapitaalvereisten (RKV IV) 
(4e kwartaal) 

Wetgevend De herziening zal betrekking hebben op de verhouding eigen/vreemd vermogen, dynamische 
voorzieningen, liquiditeit, anticyclische buffers, de definitie van kapitaal, voor het systeem belangrijke 
financiële instellingen en tegenpartijkredietrisico's. Zij beoogt het wet- en regelgevingskader bij te werken in 
het licht van de crisis en de financiële stabiliteit in de EU te versterken, b.v. door de banken te verplichten 
kapitaal opzij te zetten wanneer de marktomstandigheden gunstig zijn en een kapitaalbuffer aan te leggen 
wanneer die omstandigheden verslechteren. 

8. Mededeling over opties voor 
bankafwikkelingsfondsen 
(2e kwartaal) 

Niet-wetgevend Het uiteenzetten, voor de Europese Raad, van opties voor het oprichten van bankafwikkelingsfondsen als 
instrument voor crisisbeheer, in het licht van het IMF-rapport dat in april wordt verwacht. 
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Werk maken van de kerninitiatieven van "Europa 2020" 
9. Mededeling over een Europese digitale 
agenda 
(2e kwartaal) 
 
 

Wetgevend / Niet-
wetgevend 

Het benutten van het potentieel van informatie- en communicatietechnologieën als sleutel tot een koolstofarme, 
kennisgebaseerde en concurrerende economie. De digitale agenda staat voor een geïntegreerde aanpak van de 
uitdagingen van een digitale economie en samenleving, zowel van de aanbod- als van de vraagzijde. Er zullen concrete 
Europese of nationale maatregelen worden aangegeven om hogesnelheidsinternet en een online-markt zonder grenzen 
voor goederen, diensten en informatie te realiseren, de kennis en vaardigheden te vergroten en de diensten van de 
toekomst te leveren. 

10. Mededeling over een industriebeleid in 
een tijdperk van mondialisering 
(3e kwartaal) 

Niet-wetgevend Het omzetten van de globale doelstellingen van grotere industriële slagkracht en een koolstofarme economie in concrete 
initiatieven op EU-niveau; het samen met de belanghebbenden uittekenen van een kader om de herstructurering van de 
sectoren ten behoeve van toekomstgerichte activiteiten in goede banen te leiden, via een combinatie van slimme 
regelgeving, overheidsopdrachten, mededingingsregels en normalisatie, en samenwerken met de sociale partners om 
veranderingen en de sociale gevolgen van herstructurering te voorzien en te beheren.  

11. Mededeling over een Europees plan voor 
onderzoek en innovatie 
(3e kwartaal) 

Niet-wetgevend Een "innovatie-indicator" voorstellen, zoals aangekondigd in de mededeling "Europa 2020". Daarnaast zal een 
beleidskader worden uitgetekend voor het ontwikkelen van Europese onderzoek- en innovatiepartnerschappen en 
basistechnologieën, het optimaliseren van de randvoorwaarden voor onderzoek en innovatie, het versterken, 
vereenvoudigen en verder uitbouwen van EU-steuninstrumenten voor onderzoek en innovatie. Voortbouwend op de 
evaluatie van het actieplan Milieutechnologie (2004-2009), zal ook het thema van de eco-innovatie worden behandeld. 

12. Initiatief "Jeugd in beweging" 
(3e kwartaal) 

Niet-wetgevend Een strategie uitstippelen om Europese en nationale mobiliteits-, universiteits- en onderzoekersprogramma's te 
integreren, het hoger onderwijs te moderniseren, ondernemerschap te stimuleren door de arbeidsmobiliteit van jongeren 
te vergroten, en de erkenning van informele leerprocessen te bevorderen. Aanvullende initiatieven aankondigen, zowel 
beleids- als programmagerelateerde, die de komende jaren verder ontwikkeld zullen worden. Dit kader zal ook een 
Europees uitwisselingsprogramma - "ERASMUS" voor jonge ondernemers - omvatten. 

13. Mededeling over 
jongerenwerkgelegenheid 
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend Middelen en mogelijkheden verkennen ter versterking van het beleid om de gevolgen van de crisis voor jongeren op te 
vangen. Nagaan hoe de doorstroming van onderwijs en opleiding naar werken kan worden vergemakkelijkt en hoe de 
link tussen beleidsprioriteiten en EU-fondsen, met name het Europees Sociaal Fonds, kan worden verbeterd. Een aantal 
nieuwe initiatieven aankondigen, zoals het bevorderen van de geografische mobiliteit van jongeren (EURES), het 
stimuleren van het bedrijfsleven om jongeren in dienst te nemen en het verlenen van meer directe steun aan innovatieve 
projecten via de programma's PROGRESS, Een leven lang leren en Jeugd in actie. 

14. Een agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen  
(3e kwartaal) 

Niet-wetgevend Aangeven van mogelijkheden om economische overgangssituaties beter te beheren en de participatiegraad te verhogen, 
de arbeidsmobiliteit binnen de EU te vergemakkelijken en de vaardigheden en het arbeidsaanbod beter af te stemmen 
op de behoeften met passende financiële steun van de Structuurfondsen, de capaciteiten van de sociale partners te 
vergroten, de samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding te versterken om het niveau op te trekken, en om 
te waarborgen dat het algemeen vormend, het beroeps-, het hoger en het volwassenenonderwijs de nodige 
vaardigheden bijbrengen en dat deze erkend worden, via een Europees kader voor vaardigheden, competenties en 
beroepen (ESCO. 

15. Mededeling over het platform tegen 
armoede 
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend 
 

Voorstellen doen voor een platform tegen armoede en voor wijzigingen aan de sociale OCM om dat platform tot stand te 
helpen brengen. De op sociaal gebied gemaakte vorderingen analyseren en een agenda voorstellen om meer politiek 
engagement en een grote zichtbaarheid, evenals een sterkere, positieve interactie met andere beleidsterreinen te 
bewerkstelligen. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar actieve insluiting en kinderarmoede. 
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De knelpunten in Europa aanpakken 
16. Aanzwengelen van de interne markt 
(2e kwartaal) 

Niet-wetgevend Voortbouwend op het rapport Monti, zal in deze mededeling in aansluiting op de Europa 2020-strategie een 
diagnose van de ontbrekende schakels worden gesteld en de koers worden aangegeven opdat de interne 
markt zijn potentieel volledig kan waarmaken. 

17. Verordening betreffende de vertaling van 
het toekomstige EU-octrooi 
(2e kwartaal) 

Wetgevend Een regeling vaststellen voor de vertaling van EU-octrooien, die in de verordening betreffende het EU-
octrooi niet is behandeld (omdat in het Verdrag van Lissabon is bepaald dat voor de verordening 
betreffende de taalkundige en vertaalaspecten een afzonderlijke rechtsgrondslag vereist is). Dit is een 
kritieke succesfactor voor het EU-octrooi. 

18. Witboek over de toekomst van het vervoer  
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend Een actieprogramma voor vervoer tot 2020 schetsen. Het algemeen kader uittekenen voor acties in de 
komende tien jaar op het gebied van verkeersinfrastructuur, internemarktwetgeving, koolstofvrij maken van 
het vervoer, technologie voor verkeersbeheer en schone voertuigen, en het gebruik van standaardisering, 
marktgerichte instrumenten en aanmoedigingsmaatregelen. De acties aangeven die nodig zijn om de 
eengemaakte vervoersruimte tot stand te brengen en de doelstellingen van de EU 2020-strategie te 
verwezenlijken (in het bijzonder de 3% van het bbp voor O&O en de 20/20/20-doelstellingen voor 
broeikasgasemissies, duurzame energiebronnen en energie-efficiëntie).  

19. Pakket energie-infrastructuur: 
Mededeling over de ontwikkeling van de 
energie-infrastructuur tegen 2020/30 
Werkdocument van de diensten van de 
Commissie inzake energie-infrastructuur 
Mededeling met het oog op een blauwdruk 
voor offshorenetwerken in de noordelijke 
zeeën van Europa 
Verslag over de stand van zaken met 
betrekking tot slimme netwerken 
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend 
Wetgevend 

De mededeling zal zich toespitsen op de investeringsbehoeften, op basis van vraag- en aanbodscenario's, 
de 10-jaren netwerkplannen van het Europees Netwerk van transmissiesysteembeheerders (ENTSO) en 
de prioriteiten inzake ontwikkeling en financiering van infrastructuur. Voorts zal worden stilgestaan bij 
maatregelen om de bronnen en routes van gasvoorziening te diversifiëren en bij toekomstige 
infrastructuurbehoeften, b.v. voor aardolie of CO2.  
 
In het werkdocument van de diensten zullen de zes in de tweede strategische evaluatie van de Europese 
energiesituatie aangekondigde prioritaire infrastructuuracties, o.a. de gas- en elektriciteitsinterconnectie in 
de Middellandse Zee, worden geëvalueerd. In de mededeling over de offshorenetwerken zal een visie voor 
2020 en 2030 worden uiteengezet en zullen belangrijke knelpunten in de regelgeving worden 
geïdentificeerd om op langere termijn meer geïntegreerde netwerkoplossingen mogelijk te maken. Het 
verslag over slimme netwerken zal de ontwikkelingen op dit gebied presenteren en in 2011 eventueel 
leiden tot een wetgevingsvoorstel. 

De mens in het middelpunt van het Europese optreden plaatsen en bouwen aan een Europa van de burger 
20. Actieplan ter uitvoering van het 
Stockholmprogramma 
(2e kwartaal) 

Niet-wetgevend Het Stockholmprogramma verder uitwerken door concrete acties te bepalen om de doelstellingen ervan te 
verwezenlijken. Het zou kunnen bestaan uit de volgende elementen:  
- een korte inleidende mededeling waarin de nieuwe Commissie haar visie op het programma en haar 
prioriteiten voor haar ambtsperiode kan uiteenzetten, en van het Stockholmprogramma een politieke 
boodschap met een sterkere focus wordt gemaakt; 
- een set tabellen met de acties voor de periode 2010-2014 die nodig zijn om de doelstellingen van het 
Stockholmprogramma te verwezenlijken, met opgave van het tijdschema voor resultaten en de 
verantwoordelijke partij(en). 

 
21. Herziening van verordening (EG) nr. 
44/2001 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (Brussel I) 
(4e kwartaal) 

Wetgevend De doelstellingen zijn: op termijn het exequatur in burgerlijke en handelszaken af te schaffen, de 
werkingssfeer van de verordening uit te breiden tot zaken waarbij derde landen betrokken zijn, de 
verordening aan te passen aan nieuwe internationale instrumenten op dit gebied en de werking ervan te 
verbeteren door vastgestelde knelpunten weg te werken.  
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22. Herziening van de 
arbeidstijdenrichtlijn 
(4e kwartaal) 

Wetgevend Nieuwe voorstellen doen om de wetgeving aan te passen aan de behoeften van werknemers, 
ondernemingen, openbare diensten en consumenten van de 21e eeuw. De voorstellen zullen worden 
voorafgegaan door een raadpleging van de sociale partners in twee fasen (op grond van het Verdrag) en 
een beoordeling van de juridische, sociale en economische gevolgen. 

23. Mededeling over het Europees 
verbintenissenrecht – Methode voor de 
vaststelling van een gemeenschappelijk 
referentiekader 
(3e kwartaal) 

Niet-wetgevend Een proces op gang brengen dat moet uitmonden in een Europees verbintenissenrecht als optionele "28e 
regeling" of zelfs in een Europees burgerlijk wetboek. Voortbouwend op de werkzaamheden in verband met 
het gemeenschappelijk referentiekader inzake verbintenissen, de methode uitstippelen voor de 
goedkeuring en de toepassing van het referentiekader. Een nieuwe regeling moet grensoverschrijdende 
tranasacties vergemakkelijken door middel van standaardvoorwaarden en –bepalingen, en kleine 
ondernemingen die zich op nieuwe markten begeven ten goede komen. 

24. Verslag over het burgerschap, met 
een analyse van de belemmeringen voor 
het vrij verkeer en oplossingen 
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend Artikel 25 VWEU bepaalt dat de Europese Commissie om de drie jaar verslag uitbrengt over de toepassing 
van de bepalingen inzake het burgerschap. Op basis daarvan kunnen voorstellen voor bepalingen ter 
aanvulling van die rechten worden gedaan. In dit verslag zal ook worden gerapporteerd over obstakels 
waarmee burgers te maken krijgen wanneer zij goederen en diensten buiten de landsgrenzen willen 
aanschaffen en zullen voorstellen worden gedaan hoe deze het best kunnen worden weggewerkt. 

25. Nieuw globaal wetgevingskader voor 
gegevensbescherming 
(4e kwartaal) 

Wetgevend De EU-gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 moet worden aangepast aan nieuwe technologische 
ontwikkelingen en de bescherming van gegevens waarborgen ten aanzien van elk optreden van de EU, 
overeenkomstig artikel 16 van het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten. 

Zorgen voor een open en veilig Europa 
26. Mededeling over een 
interneveiligheidsstrategie 
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend De interneveiligheidsstrategie is een belangrijk onderdeel van het Stockholmprogramma. In dit programma 
worden gemeenschappelijke dreigingen geïdentificeerd en gemeenschappelijke instrumenten en 
maatregelen die de EU moet ontplooien om die dreigingen met de grootst mogelijke doeltreffendheid te 
bestrijden. Het Spaanse voorzitterschap heeft een eerste document opgesteld dat op de burgers is gericht. 
De mededeling zal die werkzaamheden consolideren door middel van concrete maatregelen op het gebied 
van politiesamenwerking, toegang tot de grenzen en het strafrecht ter bestrijding van de 
gemeenschappelijke dreigingen. De klemtoon zal liggen op die punten waar de EU via specifieke acties 
voor een meerwaarde kan zorgen.  

De langetermijnuitdagingen voor de samenleving aanpakken 
27. Groenboek inzake pensioenen 
(2e kwartaal) 

Niet-wetgevend De knelpunten identificeren, de verantwoordelijkheden van de lidstaten en de Unie bespreken en input 
verzamelen van zoveel mogelijk betrokkenen. Het groenboek zal breed van opzet zijn en een waaier van 
beleidsinstrumenten onder de loep nemen. Dit omvat de toepassing van de open coördinatiemethode op de 
pensioenproblematiek en het bekijken van artikel 8 van de insolventierichtlijn, de richtlijn betreffende de 
bescherming van de rechten op aanvullend pensioen, de IBPV-richtlijn en de interactie met de 
socialezekerheidsrichtlijn. Het groenboek zal ook de ruimere implicaties behandelen, zoals de 
verzekerings-, de beleggings- (particuliere spaarformules) en de vastgoedaspecten (equity release). 

28. Mededeling over een nieuw 
biodiversiteitsbeleid en een dito strategie 
na 2010 
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend De engagementen uiteenzetten die de EU moet overwegen tegen de achtergrond van de internationale 
inspanningen en de druk op de ecosystemen. De strategie zal een aantal sub-streefdoelen bevatten op 
grond waarvan actie wordt ondernomen. De analyse zal alle drukfactoren (overexploitatie, 
klimaatverandering, veranderingen in bodemgebruik/versnippering, invasieve soorten) en ecosystemen 
(bossen, zoet water, zout water, enz.) bestrijken. De klemtoon zal evenwel liggen op de belangrijkste 
biodiversiteitsonderdelen en drukfactoren op EU-niveau (waaronder landbouw en visserij) om tot een 
grotere doel- en resultaatgerichtheid te komen. 
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29. Mededeling over de versterking van 
het reactievermogen van de EU bij 
rampen 
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend Het presenteren van de opties ter versterking van het reactievermogen van de EU bij rampen en ter 
verhoging van de paraatheid, binnen Europa en daarbuiten, voor drie grote componenten: civiele 
bescherming, humanitaire hulp en intensievere civiel-militaire samenwerking.  
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De handelsagenda van Europa uitbreiden 
30. Mededeling over een 
handelsstrategie voor Europa 2020 
(3e kwartaal) 

Niet-wetgevend De grote strategische prioriteiten voor het handelsbeleid in de komende jaren uiteenzetten. Het verband 
leggen met andere relevante economische en horizontale strategieën op EU-niveau, in het bijzonder de 
Europa 2020-strategie. 

31. Mededeling over de bijdrage van de 
Unie aan het bereiken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling: een 12-punten-actieplan 

Niet-wetgevend Voorbereiden van de VN-top op hoog niveau van september 2010 waarop de vorderingen op weg naar het 
bereiken van de millenniumdoelstellingen tegen 2015 zullen worden geëvalueerd, en het uitstippelen van 
een gemeenschappelijke EU-strategie om een faire bijdrage van de EU tot het wegwerken van de 
resterende uitdagingen te waarborgen.  

De EU-instrumenten en –werkmethoden moderniseren 
32. Begrotingsevaluatie 
(3e kwartaal) 

Niet-wetgevend In het licht van de prioriteiten van de Europa 2020-strategie een allesomvattende evaluatie van de EU-
begroting voor 2007-2013 maken om te zien hoe de financiële middelen van de EU het best de cruciale 
beleidsdoelstellingen van de Unie kunnen dienen, en het terrein effenen voor de besprekingen over het 
volgende meerjarig financieel kader. 

33. Mededeling over de toekomst van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid  
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend Het verkennen van pistes voor de toekomst van het GLB, om het publieke debat te oriënteren en de 
betrokkenen te raadplegen voordat wetgevingsvoorstellen worden uitgewerkt. De mededeling zal 
aansluiten op de begrotingsevaluatie en niet vooruitlopen op de voorstellen die de Commissie in 2011 zal 
doen inzake het meerjarig financieel kader. 

34. Vijfde verslag over de economische, 
sociale en territoriale samenhang 
(4e kwartaal) 

Niet-wetgevend Rapporteren over de inzake economische, sociale en territoriale samenhang geboekte vooruitgang, de 
integratie van de EU-prioriteiten, de rol van de fondsen, de EIB en de andere financieringsinstrumenten, en 
de impact van andere Europese en nationale beleidsmaatregelen op de vooruitgang, en opties aangeven 
voor de toekomst van het cohesiebeleid met het oog op het uitwerken van wetgevingsvoorstellen. De 
mededeling zal aansluiten op de begrotingsevaluatie en niet vooruitlopen op de voorstellen die de 
Commissie in 2011 zal doen inzake het meerjarig financieel kader.  
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Bijlage II: Indicatieve lijst van strategische en prioritaire initiatieven die in beraad worden gehouden* 
*De initiatieven zijn gegroepeerd per beleidsgebied. De onder elk beleidsgebied in vet vermelde intiatieven zijn potentiële strategische initiatieven. De lijst 
heeft betrekking op 2010 en volgende jaren1. 
Titel Soort initiatief Werkingssfeer en doelstellingen 
Landbouw en plattelandsontwikkeling 
Wetgevingsvoorstellen n.a.v. de 
mededeling van de Commissie over 
het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid na 2013 

Wetgevend Wetgevende follow-up van de mededeling van de Commissie over het GLB na 2013. 

Pakket over het kwaliteitsbeleid ten 
aanzien van landbouwproducten  
 

Wetgevend / Niet-
wetgevend 

- De wetgeving inzake geografische aanduidingen herschikken. 
- De mogelijkheden onderzoeken om facultatieve gereserveerde vermeldingen, zoals "producten uit de 
bergen", vast te stellen. 
- De invoering overwegen van een algemene basishandelsnorm en een adequate etikettering waarbij de 
ligging van het landbouwbedrijf wordt vermeld, in de handelsnormen voor landbouwproducten. 
- Richtsnoeren ontwikkelen voor kwaliteitscertificeringsregelingen voor landbouwproducten. 

Aanpassing van verordeningen van de 
Raad (EG) nrs. 1290/2005 (financiering 
van het GLB), 1234/2007 (één GMO), 
247/2006 (POSEI) e.a. 

Wetgevend De gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie in overeenstemming brengen met het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 

Verslag over de melkquotaregeling na de 
check-up (artikel 184, lid 6, van V° 
1234/2007) 

Niet-wetgevend Overeenkomstig de conclusies van de check-up van het GLB in november 2009, moet de Commissie twee 
verslagen uitbrengen over de melk- en zuivelsector, één vóór 2011 en één vóór 2013, met bijzondere 
aandacht voor het bewerkstelligen van een "zachte landing". Dit is het eerste van die twee verslagen. 

Wetgevingsvoorstel in aansluiting op de 
mededeling van de Commissie " Naar 
doelgerichtere steun voor landbouwers in 
gebieden met natuurlijke handicaps" 
(probleemgebieden) 

Wetgevend In de probleemgebieden wordt steun verleend met als doel het verdere gebruik van landbouwgrond te 
waarborgen en daardoor bij te dragen tot het natuurbehoud en tot de instandhouding en bevordering van 
duurzame landbouwsystemen. Die steun vormt een essentieel onderdeel van het beleid inzake 
plattelandsontwikkeling. 

Follow-up van de Groep op hoog niveau 
Melk 

Wetgevend / Niet-
wetgevend 

De Groep zal zijn verslag in juni 2010 voltooien. Ten vervolge daarop kunnen (niet-)wetgevende initiatieven 
worden genomen. 

Begroting 
Voorstel voor een nieuw meerjarig 
financieel kader 

 De begrotingsprioriteiten en het voorstel voor een nieuw MFK voor de volgende periode ontvouwen. 

Driejaarlijkse herziening van het 
Financieel Reglement en de 
uitvoeringsvoorschriften 

Wetgevend Voorwaarden creëren om de hefboomwerking van de begroting te vergroten (trustfondsen, IFI's, PPP's), de 
prestatiegerichte benadering van subsidies bevorderen en het afleggen van rekenschap en verantwoording 
voor de uitvoering van de begroting versterken. 

Verslag over de werking van het 
Interinstitutioneel Akkoord 

Niet-wetgevend Een grondige analyse van de werking van het hudige IIA maken, overeenkomstig Verklaring 1 bij het 
akkoord, zo nodig vergezeld van passende voorstellen. 

                                                 
1 (**) zogeheten "zachte" wetgevingsinitiatieven. 
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Klimaatactie 
Mededeling over de mainstreaming 
van klimaatmaatregelen in het EU-
beleid en over de klimaattoetsing van 
financieringsinstrumenten 

Niet-wetgevend Een strategie en concrete acties om systematisch klimaatmaatregelen op te nemen in alle EU-
beleidsterreinen en financieringsinstrumenten. Dit omvat in het bijzonder de toepassing van een 
klimaattoetsing op het beleid inzake landbouw en plattelandsontwikkeling, industrie en diensten, energie, 
vervoer, onderzoek en innovatie, gezondheid, water, zeeën en visserij, ecosystemen en biodiversiteit. 

Mededeling over een analyse van de 
concrete beleidsmaatregelen die nodig 
zijn om de emissies in de EU met 30% te 
verminderen en de situatie van energie-
intensieve bedrijfstakken 

Niet-wetgevend De maatregelen analyseren die nodig zijn om verder te gaan dan een vermindering van de emissies met 
20% tegen 2020, met het oog op de koolstofdoelstellingen voor 2050. De situatie evalueren van de 
energie-intensieve bedrijfstakken waarvoor het risico van een weglekeffect bestaat. 

Mogelijk Commissie-initiatief om verder 
te gaan dan 20% (tot 30%)  

Wetgevend Afhankelijk van de analyse in 2010, eventueel een initiatief nemen om de doelstelling voor het terugdringen 
van de emissies tot boven de 20% op te trekken.  

Mededeling over een stappenplan voor 
een koolstofarme economie tegen 2050, 
met het oog ook op het bepalen van de 
scenario's voor 2030 

Niet-wetgevend Een analyse maken van de ijkpunten op het traject naar 2050, inclusief de nodige scenario's om de 
ambities voor 2030 waar te maken, rekening houdend met de bijdragen van belangrijke emitterende 
sectoren. 

Voorstel voor een herziening van de 
wetgeving om daarin de beperking van 
schadelijke gevolgen en 
aanpassingsmaatregelen op te nemen  

Wetgevend In aansluiting op de mededeling inzake aanpassing, specifieke voorstellen doen om de beperking van 
schadelijke gevolgen en aanpassingsmaatregelen op te nemen in de verschillende beleidslijnen en 
programma's. 

Verslag over en eventueel voorstel tot 
herziening van de verordening over 
gefluoreerde broeikasgassen 

Wetgevend / Niet-
wetgevend 

Zoals in de verordening is bepaald, de tenuitvoerlegging van de verordening over gefluoreerde 
broeikasgassen evalueren en zo nodig passende wetgevingsvoorstellen doen. 

Herziening van het EU-besluit inzake de 
bewaking van de uitstoot van 
broeikasgassen 

Wetgevend De bestaande regelgeving op het gebied van de bewaking van en verslaggeving over de BKG-uitstoot 
stroomlijnen en verbeteren 

Mededinging 
Herziening van het beleidskader voor de 
mededinging in de automobielsector 
(groepsvrijstellingsverordening)  

Wetgevend / Niet-
wetgevend 

In oktober 2009 keurde de Commissie ontwerp-richtsnoeren en een ontwerp-groepsvrijstellingsverordening 
voor de automobielsector goed. Deze moeten de bestaande vrijstelling vervangen, met ingang van 1 juni 
2010 voor de secundaire markt en 1 juni 2013 voor de primaire markt. De openbare raadpleging over de 
ontwerpen werd in februari 2010 afgesloten.  

Mededeling staatssteun kortlopende 
exportkredietverzekering 
 

Niet-wetgevend Concurrentieverstoringen als gevolg van staatssteun in de sector kortlopende exportkredietverzekering 
wegnemen. De huidige mededeling loopt eind 2010 af, tenzij ze verlengd of herzien zou worden. 

Herziening van het antitrustbeleid inzake 
horizontale overeenkomsten: herziening 
van twee verordeningen (O&O-
overeenkomsten en specialisatie-
overeenkomsten) en richtsnoeren voor 
de toepassing van artikel 101 VWEU op 
horizontale 
samenwerkingsovereenkomsten 

Wetgevend / Niet-
wetgevend 

De huidige groepsvrijstellingsverordeningen voor O&O- en specialisatie-overeenkomsten, die in december 
2010 aflopen, herzien. Parallel daarmee, de richtsnoeren voor horizontale samenwerkingsovereenkomsten 
herzien. Bedoeling is, de mededinging op het gebied van horizontale samenwerkingsovereenkomsten 
afdoende te beschermen en de ondernemingen rechtszekerheid te verschaffen. 
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Wijziging van het milieurichtsnoeren met 
betrekking tot het EU-
emissiehandelssysteem na 2013 
 

Niet-wetgevend Een wijziging van de milieurichtsnoeren is nodig om regels vast te stellen voor de behandeling van steun in 
verband met het handelssysteem voor emissierechten (politiek gevoelig punt van het "weglekeffect"). 

Voorstel voor een verordening 
betreffende staatssteun voor de 
kolenindustrie 

Wetgevend Een verordening van de Raad voorstellen om steun voor sluitingen en steun voor lasten uit het verleden in 
de kolenindustrie toe te staan. Eind 2010 loopt de geldende regelgeving af. 

Herziening van de kaderregeling inzake 
staatssteun aan de scheepsbouw 
 
 

Niet-wetgevend Er gelden voor de scheepsbouw bijzondere regels betreffende staatssteun, in het bijzonder strengere 
regels inzake regionale steun en aan de markt aangepaste regels voor innovatiesteun. In 2007-2008 werd 
beslist de kaderregeling voor de scheepsbouw met twee jaar te verlengen. Er waren alternatieve 
oplossingen onderzocht en de sector kreeg de kans zijn standpunt te laten horen.  
Bij de herziening zal de vraag worden gesteld of sectorspecifieke regels nog nodig zijn en, zo ja, of en in 
hoeverre de bestaande regels moeten worden aangepast. 

Ontwikkeling 
De toekomst van het EOF Wetgevend Het huidige EOF loopt af in 2013. Eventueel opneming van het EOF in de EU-begroting.  
Voorjaarspakket millenniumdoelstellingen 
(WDC, doeltreffendheid van de hulp, Aid 
for Trade, ontwikkelingsfinanciering) plus 
het 1e werkprogramma Samenhang in 
het ontwikkelingsbeleid, met het oog op 
de voorjaarstop van 2010 over de bij de 
millenniumdoelstellingen geboekte 
vooruitgang  

Niet-wetgevend Het pakken zal bestaan uit de mededeling (punt 31) en begeleidende documenten (vooruitgang bij de 
millenniumdoelstellingen, ontwikkelingsfinanciering, doeltreffendheid van de hulp, Aid for Trade en 1e 
werkprogramma Samenhang in het ontwikkelingsbeleid), en afzonderlijke mededelingen over een EU-
beleidskader om de ontwikkelingslanden te helpen bij het waarborgen van voedselzekerheid, de rol van de 
EU bij de wereldwijde volksgezondheid, en over de samenwerking met de ontwikkelingslanden bij het 
bevorderen van een goed belastingsbeheer. 

Mededeling over een gezamenlijke 
strategie EU-Afrika 
 

Niet-wetgevend Ten behoeve van de derde top EU-Afrika te Tripoli in november 2010 zal in de mededeling de 
tenuitvoerlegging van de gezamenlijke strategie worden geëvalueerd, zullen de resultaten en lacunes van 
het eerste actieplan 2008-2010 in het kader van de strategie worden beoordeeld, de nodige voorstellen 
voor het volgende actieplan 2011-2013 worden gedaan, zal de politiek-strategische dimensie van het 
partnerschap worden behandeld en zullen aanbevelingen worden gedaan om de effectiviteit ervan te 
vergroten. 

Groenboek over begrotingssteun 

 

Niet-wetgevend Er is een open debat vereist over het controversiële punt van het aandeel van begrotingssteun in de 
externe samenwerking, dat nagenoeg de helft van de geprogrammeerde EOF-steun bedraagt, om tot een 
sterke Europese consensus over dit punt te komen. 

Mededeling over klimaatverandering en 
ontwikkeling 

Niet-wetgevend Inventariseren van de op de top van Kopenhagen bereikte resultaten en hoe daarop kan worden 
voortgebouwd. Een belangrijk onderdeel van de strategie is de implementatie van de fast start-financiering 
waar de EU zich in december 2009 toe verbonden heeft, indachtig dat het de ontwikkelingslanden waren, in 
het bijzonder de armste en meest kwetsbare, die intensief met de EU hebben samengewerkt in 
Kopenhagen. 

Voorstel voor de vervanging van de 
(aflopende) Associatie met de landen en 
gebieden overzee (LGO) 

Wetgevend Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie met de LGO loopt op 
31 december 2013 af en dient vervangen te worden.  

Evaluatie van de Europese consensus Niet-wetgevend Voortbouwend op de uitkomst van de op de top van 2010 gemaakte evaluatie van de 
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inzake ontwikkeling  millenniumdoelstellingen, de Europese consensus inzake ontwikkeling herzien indien zulks passend wordt 
geacht. 

Mededeling over het versterken van groei 
en concurrentievermogen in 
partnerschap met het bedrijfsleven: een 
ondernemingsstrategie voor de 
ontwikkelingslanden 

Niet-wetgevend In partnerschap met de privé-sector initiatief nemen om groei en jobs te creëren in de ontwikkelingslanden. 
Een extrapolatie naar de buitenwereld van de Europa 2020-aanpak voor inclusieve groei.  

Digitale agenda 
Mededeling over een breedbandstrategie Niet-wetgevend De breedbandstrategie van de EU zal binnen de ruimere context van de digitale agenda het beleidskader 

vormen voor acties ter ondersteuning van een 100%-breedbanddekking in de EU en van investeringen in 
de toegang van de volgende generatie. 

(**) Aanbeveling inzake toegang van de 
volgende generatie  

Niet-wetgevend Binnen de ruimere context van de digitale agenda, een leidraad verschaffen aan de nationale regelgevende 
instanties over de toekomstige opzet van de regelgeving op toegang van de volgende generatie, met het 
oog op een consequente regelgeving in de interne markt. 

Beleidsprogramma voor het 
radiospectrum (BPRS) 

Wetgevend Het meerjarig BPRS heeft tot doel strategische oriëntaties vast te leggen voor het EU-spectrumbeleid, o.a. 
de behoeften inzake middelen voor de EU om essentiële doelstellingen te bereiken, b.v. de ontwikkeling 
van hogesnelheidsverbindingen voor iedereen. 

Besluit inzake de 800 MHz-band Wetgevend Technisch harmonisatiebesluit tot vaststelling van de minimumvoorwaarden in acht te nemen door 
gebruikers van de 800 MHZ-band voor andere dan terrestrische omroepdoeleinden. 

De toekomst van universele 
dienstverlening en gebruikersrechten 

Niet-wetgevend Mededeling die een onderdeel is van de follow-up van de verklaring over universele dienstverlening die de 
Commissie in 2009 aan het EP heeft gedaan; synthese van de resultaten van de openbare raadpleging 
over de toekomstige beginselen van de universe dienstverlening (1e helft van 2010) en beoordeling van de 
behoefte aan een actualisering van de universele dienstverleningsrichtlijn 2002/22/EG. 

Richtlijn elektronische handtekening Wetgevend Kader voor elektronische identificatie (eID) en authenticatie 
Actieplan eHealth Niet-wetgevend Stappenplan 2011-2015 met de operationele streefdoelen op weg naar een grootschalige introductie van 

interoperabele elektronische medische dossiers en telegeneeskundige diensten. 
(**) IT-veiligheidsnormen bij 
overheidsopdrachten 

Niet-wetgevend Aanbeveling van de Raad om het hanteren van IT-veiligheidsnormen bij overheidsopdrachten te 
bevorderen (b.v. ISO/IEC 15408: Evaluation Criteria for Information Technology Security). 

Verordening inzake een gemoderniseerd 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA) 

Wetgevend / Niet-
wetgevend 

 

De bestaande verordening tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA) loopt in maart 2012 af.  

Verslag over de stand van de 
ontwikkelingen inzake roamingdiensten 
in de EU 

Niet-wetgevend Volgens de gewijzigde roamingverordening dient de Europese Commissie uiterlijk 30 juni 2011 een 
evaluatieverslag uit te brengen over de werking van de verordening en over de mate waarin de 
doelstellingen bereikt zijn. 

Bescherming van kritieke informatie-
infrastructuur 

Niet-wetgevend Beleidsrichtsnoeren voorstellen voor internationale samenwerking op het gebied van de veerkracht en 
stabiliteit van het internet. 

Herziening van de richtlijn inzake het 
hergebruik van overheidsinformatie 

Wetgevend De herziening zal betrekking hebben op de reikwijdte van het instrument, de beperkingen op vergoedingen 
voor het hergebruik van overheidsinformatie en de verduidelijking van het beginsel dat alle materiaal dat 
algemeen toegankelijk is, ook kan worden hergebruikt voor niet-commerciële en commerciële doeleinden. 

(**) Europese keurmerken Niet-wetgevend Bij de aanbeveling zou een EU-keurmerk worden ingesteld dat voorbehouden is voor grensoverschrijdende 
diensten die aan de vereisten voldoen.  

Economische en monetaire zaken 
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Mededeling over externe economische 
vertegenwoordiging in het IMF en de 
Wereldbank  

Niet-wetgevend De bestaande coördinatieprocedures analyseren en een driestappenbenadering voorstellen om de 
effectiviteit en de doeltreffendheid van de vertegenwoordiging van de eurozone/de EU in het IMF en de 
Wereldbank te vergroten.  
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Voorstel voor een besluit van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
verlening van een garantie van de EU 
aan de Europese Investeringsbank voor 
verliezen op leningen en garanties voor 
projecten buiten de EU 

Wetgevend De EU verstrekt een begrotingsgarantie aan de Europese Investeringsbank (EIB) ter dekking van de 
soevereine en politieke risico's die verband houden met de leningen en garanties die zij buiten de EU 
verstrekt ter ondersteuning van de doelstellingen van het extern beleid van de EU (het zogeheten externe 
mandaat van de EIB). Van de Commissie wordt verwacht dat zij in de tweede helft van de periode 2007-
2013 een voorstel indient. Dienovereenkomstig moet een voorstel worden uitgewerkt met het oog op het 
volgende financieel kader 2014-2020.  

Kaderverordening inzake macrofinanciële 
bijstand (MFB) 

Wetgevend Het besluitvormingsproces voor dit extern bijstandsinstrument van de EU stroomlijnen om het te versnellen 
en doeltreffender te maken. De urgentie om crisissen aan te pakken, is een sterk argument tegen 
langdurige procedures en vertragingen. In de plaats van afzonderlijke besluiten wordt een 
kaderverordening voorgesteld voor de verstrekking van MFB aan derde landen waarmee de EU belangrijke 
politieke, economische en commerciële banden heeft om de responstijd voor dit instrument te verkorten.  

Voorstel voor een verordening inzake het 
Europees systeem van nationale en 
regionale rekeningen in de EU 

Wetgevend Het ESR 1995 (Verordening 2223/96) herzien om de nationale rekeningen in de EU in overeenstemming te 
brengen met de nieuwe economische omgeving, de vorderingen in het methodologisch onderzoek en de 
behoeften van de gebruikers. Het nieuwe ESR moet hét methodologische referentiekader blijven voor de 
productie van de hoogwaardige nationale statistische gegevens waarop de uitvoering van belangrijk 
Europees beleid steunt. De revisie zal ook een gelegenheid zijn om de ESR 1995-standaarden verder te 
verfijnen en ze beter op de verschillende gebruiksdoelen in de EU af te stemmen. Het te ontwikkelen 
systeem zal zo geïntegreerd mogelijk zijn. 

Convergentieverslag 2010 
 

Niet-wetgevend De Commissie en de ECB stellen elk een convergentieverslag op overeenkomstig de procedure van artikel 
140, lid 1, VWEU. Een positief convergentie-oordeel over één of meerdere lidstaten kan tot een uitbreiding 
van de eurozone leiden. 

Mededeling over de openbare financiën 
in de EMU - 2010 
 

Niet-wetgevend In de mededeling over de openbare financiën in de EMU (2010) worden de gevolgen/uitdagingen voor het 
beleid, zoals die naar voren komen uit het jaarverslag over de openbare financiën, gepresenteerd. Dat 
verslag geeft een overzicht van de begrotingsontwikkelingen in de lidstaten van de EU en bespreekt 
actuele onderwerpen op het gebied van het begrotingsbeleid en de begrotingsbewaking in de EU. 

Onderwijs, cultuur en jeugd 
(**) Voorstel van de Commissie voor 
een aanbeveling van de Raad 
betreffende voortijdig schoolverlaten 

Wetgevend Het bestrijden van voortijdig schoolverlaten is een van de hoofddoelstellingen van de Europa 2020-
strategie. De aanbeveling zou de lidstaten een stel instrumenten aanreiken om het probleem aan te pakken 
en het tempo van verbeteringen in de EU te versnellen. 

Voorstel voor een geïntegreerd 
programma "Jeugd in beweging" 
2014-2020 (Fase II) 

Wetgevend Overeenkomstig het initiatief "Jeugd in beweging" zal dit programma de bestaande programma's "Een 
leven lang leren" en "Jeugd in actie" en externe acties bundelen om tot geïntegreerde ondersteuning van 
de doelstellingen van Jeugd in beweging te komen. 

Voorstel van de Commissie voor een 
besluit van het EP en de Raad over de 
strategische innovatieagenda van het 
EIT en tot wijziging van de EIT-
verordening 

Wetgevend Zoals bepaald in de EIT-verordening, zullen in de strategische innovatieagenda voorstellen worden 
opgenomen inzake de governance, operaties en middelen voor de komende periode van 7 jaar.  

Mededeling over de tenuitvoerlegging 
van de bepalingen van het Verdrag van 
Lissabon op sportgebied 

Niet-wetgevend Voorstellen doen om de nieuwe, door het Verdrag van Lissabon verleende bevoegdheid voor sportzaken 
vorm te geven, onder andere via een kader voor samenwerking op politiek gebied. 

Groenboek over de ontsluiting van het 
potentieel van de cultuurindustrie en de 
creatieve bedrijfstakken 

Niet-wetgevend Verkennen hoe de randvoorwaarden kunnen worden verbeterd voor een grotere bijdrage van de 
cultuurindustrie en de creatieve bedrijfstakken aan de groene, op kennis gebaseerde groei van Europa.  
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Mededeling over een nieuwe stimulans 
voor de samenwerking op het gebied van 
beroepsonderwijs en –opleiding in 
Europa 2010-2020 

Niet-wetgevend Een aantal orëntaties geven om de modernisering van het beleid inzake beroepsonderwijs en –opleiding te 
ondersteunen. Dit is een bijdrage voor de ministerbijeenkomst die voor eind 2010 te Brugge is gepland. 

Mededeling van de Commissie over 
kansen en uitdagingen voor de Europese 
film in het digitale tijdperk 

Niet-wetgevend Na een openbare raadpleging, de huidige situatie van de digitale filmmarkt analyseren, het beleid van de 
Commissie op dit gebied bepalen (o.a. met betrekking tot staatssteun) en de nieuwe MEDIA-steunregeling 
voor de digitalisering van bioscopen uiteenzetten. 

(**) Voorstel voor een aanbeveling van 
de Raad over bevordering van de 
leermobiliteit van jongeren 

Wetgevend In het kader van het initiatief Jeugd in beweging voorstellen doen voor acties van de lidstaten om meer 
kansen voor leermobiliteit te creëren en obstakels voor mobiliteit uit de weg te ruimen. 

Mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement over 
de tenuitvoerlegging van de Europese 
cultuuragenda 

Niet-wetgevend Verslag uitbrengen over desinds de goedkeuring ervan in 2007 op Europees en nationaal niveau geboekte 
vooruitgang inzake de drie strategische doelstellingen van de Europese cultuuragenda. Dit verslag zal 
worden geïntegreerd met de beschouwingen van de lidstaten voor een toekomstig werkplan voor cultuur 
vanaf 2011. 

Mededeling over het initiatief voor nieuwe 
Europese competenties  

Niet-wetgevend De kerncompetentiebenadering op het gebied van beroepsopleiding, volwassenenonderwijs en hoger 
onderwijs ontwikkelen, voortbouwend op de aanbeveling inzake kerncompetenties van 2006. De 
mededeling zal een voorstel voor een "Europees vaardighedenpaspoort" omvatten. 

Mededeling van de Commissie: voorstel 
inzake maatstaven voor mobiliteit en 
emplooibaarheid 

Niet-wetgevend Aan de Commissie is gevraagd voorstellen te doen voor nieuwe Europese maatstaven inzake mobiliteit en 
emplooibaarheid, betreffende de mate waarin de verschillende geledingen en niveaus van onderwijs en 
opleiding mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

(**) Voorstel voor een aanbeveling van 
de Raad over 
mobiliteitsinformatiediensten voor 
kunstenaars en cultuurwerkers 

Wetgevend Vaststellen van minimumnormen voor en van diensten te verstrekken door een netwerk van nationale 
informatiediensten, om kunstenaars en cultuurwerkers de beschikking te geven over de actuele, 
nauwkeurige en gemakkelijk toegankelijke informatie die zij nodig hebben om mobiel te zijn. 

Mededeling van de Commissie over 
voorschools onderwijs 

Niet-wetgevend Een overzicht geven van het omvangrijke feitenmateriaal dat voorhanden is (b.v. via OESO, UNICEF enz.) 
en een agenda vaststellen voor werkzaamheden volgens de open coördinatiemethode. 

Voorstel van de Commissie voor een 
aanbeveling van de Raad inzake 
informeel en niet-formeel leren 

Wetgevend Onderdeel van het initiatief Jeugd in beweging. Een stel beleidsinstrumenten aangeven om informeel en 
niet-formeel leren te bevorderen en de erkenning ervan te verbeteren. 

Voorstel van de Commissie voor een 
besluit van het EP en de Raad inzake 
nieuwe cultuur- en media-acties voor 
2014-2020 

Wetgevend Voortbouwen op de ervaring die is opgedaan met de programma's Cultuur 2007-2013 en MEDIA 2007. 

Ontwerp-verslag van de Raad en de 
Commissie voor 2012 over de gemaakte 
vooruitgang inzake de prioriteiten 2009-
2011 van ET 2020 

Niet-wetgevend Verslag uitbrengen over de OCM voor onderwijs en opleiding in 2009-2011, overeenkomstig het strategisch 
kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding, en de prioriteiten voor de 
periode daarna bijwerken. 

Mededeling over de modernisering van 
het hoger onderwijs 
 

Niet-wetgevend Nieuwe doelstellingen voor de toekomst van deze beleidsagenda voorstellen. Eventueel voorstellen doen 
voor een transparantie- en rankingsysteem voor instellingen voor hoger onderwijs. 

Mededeling van de Commissie: voorstel 
voor een nieuwe maatstaf voor 

Niet-wetgevend Een voorstel doen voor een nieuwe Europese maatstaf voor talenkennis. Maakt deel uit van de bestaande 
set indicatoren en criteria op het gebied van onderwijs en opleiding. Het doel is een beter zicht te krijgen op 
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talenkennis het aanleren van talen in Europa om de talenkennis, de flexibiliteit en mobiliteit van werknemers in de EU te 
vergroten. 

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie 
Initiatief inzake de pensioenen Niet-wetgevend Op basis van de resultaten van het groenboek (2010) en een analyse van de mogelijkheden voor EU-

beleid, kan de Commissie eventueel specifieke initiatieven nemen op sommige gebieden of overwegen om 
een breder opgezet witboek voor te stellen met suggesties om het EU-beleidskader voor pensioenen bij te 
werken.  

Voorstel betreffende de uitvoering van 
de detacheringsrichtlijn 

Wetgevend De uitvoering van de richtlijn inzake de detachering van werknemers verbeteren. De wettelijke 
verplichtingen voor de autoriteiten, ondernemingen en werknemers in de lidstaten uit hoofde van de richtlijn 
verduidelijken en ervoor zorgen dat overal dezelfde regels gelden. Elk nieuw wetgevingsinstrument moet 
de informatieverstrekking aan ondernemingen en werknemers verbeteren en de samenwerking tussen de 
nationale autoriteiten versterken, een daadwerkelijke wetshandhaving via sancties en corrigerende 
maatregelen garanderen en misbruik voorkomen. 

Wetgevingsvoorstel betreffende het 
Europees Sociaal Fonds 

Wetgevend De verordening moet worden aangepast aan de EU-prioriteiten voor de programmeringsperiode 2014-
2020.  

Voorstel ter verbetering van de 
bescherming van werknemers tegen de 
risico's van blootstelling aan 
elektromagnetische velden 

Wetgevend Een hoog beschermingsniveau voor werknemers aanhouden, rekening houdende met de bezorgheid die is 
geuit door sommige betrokkenen, in het bijzonder in de gezondheidssector waar wordt gebruikgemaakt van 
de MRI-technologie (kernspinresonantie) voor geavanceerde diagnostische en chirurgische toepassingen.  

Mededeling over een EU-strategie 2010-
2020 voor personen met een handicap 

Niet-wetgevend Discriminatie uitsluiten en volledige uitoefening van de grondrechten en de fundamentele vrijheden 
garanderen voor personen met een handicap.  

Voorstel tot wijziging van verschillende 
Europese richtlijnen op het gebied van 
het arbeidsrecht, teneinde zeevarende 
werknemers of vaartuigen daarin op te 
nemen 

Wetgevend Zeevarende werknemers dezelfde arbeidsrechten geven als werknemers op het vasteland. Een aantal 
richtlijnen op het gebied van het arbeidsrecht sluit zeevarenden momenteel van het toepassingsgebied uit. 
De wijzigingen in die richtlijnen zullen zeevarenden ofwel in het toepassingsgebied opnemen, ofwel een 
bijzondere behandeling geven om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, rekening 
houdende met de bijzondere omstandigheden en de algemene economische context van de sector. 

Voorstel voor een verordening 
betreffende het EFG 2013-2020  

Wetgevend In 2011 zal de Commissie een tussentijdse evaluatie van het EFG verrichten, in het bijzonder wat betreft de 
doeltreffendheid en de houdbaarheid van de resultaten. Dit moet een solide basis opleveren voor 
verbeteringen, wat betreft de voorbereiding van en het type acties die door het EFG kunnen worden 
meegefinancierd. 

Voorstel voor een besluit betreffende het 
programma PROGRESS 2013-2020 

Wetgevend PROGRESS is sinds 2007 het programma van de EU inzake werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit. 

Voorstellen inzake het evenwicht tussen 
werk en privé-leven 

Wetgevend Gelet op het akkoord van de Raad voor een herziening van Richtlijn 96/34/EG inzake ouderschapsverlof, 
die ook adoptieverlof omvat, en op de voortgang en de resultaten van de lopende onderhandelingen over 
de herziening van Richtlijn 92/85/EG, zal de Commissie nieuwe stappen doen om het juridisch en 
beleidskader te verbeteren. Daartoe zal in 2010 een kosten-/batenanalyse worden uitgevoerd omtrent een 
mogelijk initiatief inzake vaderschapsverlof. 

Energie 
Mededeling over een herzien actieplan 
inzake energie-efficiëntie 
 
 

Niet-wetgevend De essentiële maatregelen aanwijzen om de besparingsmogelijkheden van 20% tegen 2020 te realiseren, 
voornamelijk in de bouw-, nuts- en vervoerssectoren. De mededeling kan vergezeld gaan van passende 
wetgevingsvoorstellen, b.v. een eventuele herschikking van de energiedienstenrichtlijn. Terzelfder tijd zal 
de met het eerste actieplan Energie-efficiëntie opgedane ervaring worden geanalyseerd. 
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Energieactieplan 2011-2020 Niet-wetgevend Een globaal strategisch document met de prioritaire actiepunten voor de periode 2011-2020 
Stappenplan voor een koolstofarm 
energiesysteem tegen 2050 

Niet-wetgevend De stappen identificeren die nodig zijn om de ambitie van een koolstofarm energiesysteem tegen 2050 
waar te maken. 

Mededeling over de tenuitvoerlegging 
van de duurzaamheidsregeling voor 
biobrandstoffen 

Niet-wetgevend De lidstaten en economische operatoren adviseren over de toepassing van de duurzaamheidscriteria. 
Daarnaast zullen ook vrijwillige regelingen worden behandeld en zullen verstekwaarden voor de 
duurzaamheidsregeling worden bijgewerkt/toegevoegd. 

Voorstel inzake de transparantie en 
integriteit van een groothandelsmarkt 

Wetgevend De aspecten transparantie en integriteit van Europese markten voor de handel in energie behandelen. 
Marktgedragsregels en een regelgevend kader voor het toezicht op en de bewaking van de markten 
vaststellen. Het voorstel zal minimaal elektriciteit en aardgas, en eventueel koolstof, omvatten. 

Voorstel tot herziening van de richtlijn 
kernafval 

Wetgevend Een gemeenschappelijk Europees kader vaststellen om overal in de Unie een hoog veiligheidsniveau bij de 
behandeling van kernafval en verbruikte splijtstof te bereiken en te handhaven. Dit kader kan internationaal 
erkende veiligheidsprincipes als uitgangspunt hebben en vereisen dat de lidstaten specifieke nationale 
programma's met tijdschema's vaststellen. 

Mededeling over kernenergie – 
Actualisering van het programma van 
indicatieve aard inzake kernenergie" 
(PINC) 

Niet-wetgevend De stand van zaken weergeven wat betreft het beleid van de lidstaten en de investeringen in kernenergie 
(besluiten en behoeften). Daarbij zal worden stilgestaan bij de capaciteitsaspecten en de bijdrage van 
kernenergie aan het koolstofvrij maken van de elektriciteitsproductie en aan de energiemix. 

Interimdocument met het oog op de 
opstelling van het Energie-actieplan en 
het stappenplan voor een koolstofarme 
energievoorziening tegen 2050 

Niet-wetgevend De problematiek in zijn totaliteit schetsen, teneinde de Commissie in staat te stellen om tegen 2011 een 
integraal energie-actieplan en een stappenplan voor een koolstofarme energievoorziening uit te werken op 
basis van de conclusies van de Europese Raad van juni en een aansluitenderaadpleging in de tweede helft 
van 2010. 

Mededeling over nucleaire geneeskunde 
en radio-isotopen 

Niet-wetgevend Het medisch gebruik van ioniserende straling en de beschikbare Europese en internationale instrumenten. 
De mededeling zal gaan over de bescherming van patiënten en medisch personeel overeenkomstig de 
stralingsbeschermingsrichtlijnen van EURATOM en over de voorzieningszekerheid van radio-isotopen. In 
het bijzonder zullen specifieke initiatieven worden uitgewerkt om een toereikende productie van radio-
isotopen, die cruciaal zijn voor de nucleaire geneeskunde, te waarborgen. 

Mededeling over regionale initiatieven Niet-wetgevend De lidstaten, de regelgevers en de betrokkenen adviseren inzake regionale initiatieven. Voorstellen doen 
voor het boeken van verdere vooruitgang inzake de regionale initiatieven, als opstap naar de interne markt 
voor energie. Verspreiding geven aan de in het kader van de regionale initiatieven geconstateerde beste 
praktijken. 

Wetgevingsvoorstel voor een 
regelgevend kader voor slimme 
netwerken 

Wetgevend De verschillende aspecten regelen van de oprichting van slimme netwerken, b.v. databescherming, 
elektrische voertuigen, open toegang tot de netwerken. 

Uitbreiding en nabuurschapsbeleid 
Jaarlijks uitbreidingspakket Niet-wetgevend De Commissie is door de Raad gevraagd om op geregelde tijdstippen verslag uit te brengen over de 

kandidaat-lidstaten en de landen die deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. Het 
strategiedocument van de Commissie stelt de Europese Raad in staat op het einde van elk jaar de grote 
strategische oriëntaties voor de uitbreiding te bepalen. 

Advies van de Commissie over 
Montenegro 

Niet-wetgevend Beoordeling van de mate waarin Montenegro klaar is om te voldoen aan de Kopenhagencriteria voor het 
lidmaatschap van de EU en aan de voorwaarden van het stabilisatie- en associateproces, beoordeling van 
de gevolgen van een eventuele toetreding van Montenegro voor het beleid van de EU op relevante 
terreinen en aanbevelingen aan de Raad voor het beantwoorden van het verzoek van Montenegro. 
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Advies van de Commissie over Albanië Niet-wetgevend Beoordeling van de mate waarin Albanië klaar is om te voldoen aan de Kopenhagencriteria voor het 
lidmaatschap van de EU en aan de voorwaarden van het stabilisatie- en associateproces, beoordeling van 
de gevolgen van een eventuele toetreding van Albanië voor het beleid van de EU op relevante terreinen en 
aanbevelingen aan de Raad voor het beantwoorden van het verzoek van Albanië. 

Jaarlijks pakket Europees 
nabuurschapsbeleid 
 

Niet-wetgevend Een mededelingwaarin de balans van het ENB wordt opgemaakt, de vooruitgang in de regio wordt 
beschreven en relevante politieke of economische ontwikkelingen worden opgetekend, , vergezeld van 13 
werkdocumenten: 12 verslagen over elk van de betrokken landen en een algemeen verslag over de 
vorderingen op een aantal technische gebieden.  

Milieu 
Eindbeoordeling van het 6e milieu-
actieprogramma 

Niet-wetgevend Eindbeoordeling van het 6e milieu-actieprogramma voor de periode 2002-2012 

Herziening van de lijst van prioritaire 
stoffen uit hoofde van de kaderrichtlijn 
water 

Wetgevend Volgens de kaderrichtlijn water moet de Commissie de lijst van prioritaire stoffen om de 4 jaar herzien; de 
termijn voor het volgende voorstel is januari 2011. Prioritaire stoffen zijn die welke op EU-niveau een 
bedreiging vormen voor of via het watermilieu. Zij vormen een onderdeel van de basis van de EU-strategie 
om de chemische verontreiniging van de EU-wateren te bestrijden. 

Stappenplan voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen en een koolstofarm 
Europa in 2020 

Niet-wetgevend Een samenhangend kader uittekenen van beleidslijnen en acties op zeer uiteenlopende terreinen die nodig 
zijn om de omschakeling te realiseren op een koolstofarme economie die efficiënt met materialen en 
natuurlijke hulpbronnen omspringt. Het is de bedoeling de productiviteit van de hulpbronnen te verhogen en 
economische groei los te koppelen van het verbruik van hulpbronnen en energie, de concurrentiepositie te 
versterken en meer energiezekerheid en minder afhankelijkheid van hulpbronnen te bevorderen tegen 
2020. 

Richtlijn over de waterefficiëntie van 
gebouwen 

Wetgevend Deze richtlijn is een uitvloeisel van de Mededeling van de Commissie over waterschaarste en droogte. Het 
potentieel voor besparingen op het gebruik van water in de EU wordt geraamd op 40%. Er kan worden 
overwogen bindende voorschriften op te leggen om zuiniger om te springen met water in openbare en 
particuliere gebouwen. 

Gezondheid en consumenten 
EU-strategie op fytosanitair gebied   De bestaande fytosanitaire regeling moderniseren met preventie als kern van het systeem.  
Groenboek over het gebruik van 
alternatieve vormen van 
geschillenbeslechting in de EU 

Niet-wetgevend Het bevorderen van alternatieve geschillenbeslechting zal het consumentenvertrouwen in 
grensoverschrijdende aankopen vergroten en de werking van de interne markt verbeteren. Dit initiatief 
hangt samen met het witboek over collectief verhaal.  

(**) Aanbeveling van de Raad over een 
draaiboek voor een influenzapandemie in 
de EU  

 Dit initiatief moet het Europese gezondheidssysteem effectiever en doeltreffender maken in geval van een 
pandemie en de lidstaten helpen hun reacties te coördineren. Het moet bijdragen om de impact ervan op 
de samenleving te matigen, de stabiliteit te vergroten en vermijdbare verliezen voor de economie te 
voorkomen.  

Mededeling over draaiboeken voor 
pandemieën 
 

Niet-wetgevend Dit initiatief moet het Europese gezondheidssysteem effectiever en doeltreffender maken in geval van een 
pandemie en de lidstaten helpen hun reacties te coördineren. Het moet bijdragen om de impact ervan op 
de samenleving te matigen, de stabiliteit te vergroten en vermijdbare verliezen voor de economie te 
voorkomen. 

(**) Aanbeveling van de Commissie 
inzake een geharmoniseerde 
methodologie voor het indelen van en 
rapporteren over consumentklachten in 

 Een EU-wijde benadering ontwikkelen voor het gebruik van een geharmoniseerde methodologie voor het 
indelen van en rapporteren over consumentenklachten en –vragen. Het is de bedoeling op EU-niveau 
vergelijkbare gegevens te verkrijgen die gebruikt kunnen worden om beleid te maken.  
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de EU 
Scorebord voor de consumentenmarkten 
– Goedwerkende markten voor de 
consument 
 

Niet-wetgevend Het scorebord zorgt voor een regelmatige monitoring en is bedoeld om de markten aan te wijzen die in 
economisch en sociaal opzicht slecht functioneren en waar een optreden nodig kan zijn. Het scorebord als 
zodanig wijst probleemmarkten op Europees en nationaal niveau aan; de marktstudies gaan meer in detail 
in op de problemen en op mogelijke oplossingen. Als een op feiten gebaseerd instrument kan het 
scorebord een belangrijke bijdrage leveren tot slimme regelgeving. 

Voorstel voor een 
samenwerkingsovereenkomst met de VS 
inzake de handhaving van de wetgeving 
inzake consumentbescherming 
 

Wetgevend Een wettelijk kader creëren voor de samenwerking met de VS op het gebied van de wetshandhaving, 
teneinde de bescherming van de Europese consumenten internationaal te versterken. 

Verordening van de Raad tot herziening 
van de wetgeving betreffende het in de 
handel brengen van zaaizaad en 
teeltmateriaal  

Wetgevend De 12 richtlijnen inzake zaaizaad en teeltmateriaal vervangen in het kader van de betere wet- en 
regelgeving, om de eenvormigheid en de kwaliteit van zaaizaad en teeltmateriaal te waarborgen en de 
werking van de interne markt op dit gebied te verzekeren. 

Veterinaire wetgeving 
 

Wetgevend Een duidelijke regelgevingsstructuur inzake diergezondheid in de EU tot stand brengen. 

Een nieuw beleid inzake de teelt van 
GGO's 

 Aansluitend op de presentatie van de politieke richtsnoeren, zal de Commissie tegen eind juni met een 
concreet initiatief komen om de lidstaten vrijelijk te laten beslissen over de teelt van GGO's op hun 
grondgebied. 

Verslag over de tenuitvoerlegging van de 
verordening inzake het vervoer van 
dieren 
 

Niet-wetgevend Overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het 
vervoer brengt de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de gevolgen van 
deze verordening op het welzijn van dieren die worden vervoerd en op de handelsstromen in levende 
dieren. Het verslag kan indien nodig vergezeld gaan van passende wetgevingsvoorstellen.  
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Verslag aan het EP en de Raad over het 
klonen van dieren  
 

Niet-wetgevend Een coherente benadering van innovatietechnologieën voor de levensmiddelen voorstellen (klonen, 
nanotechnologie, genetisch gemodificeerde dieren). Op basis van het verslag aan het EP en de Raad zal 
de Commissie een uitgebreide raadpleging van alle belanghebbenden houden.  

Herziene richtlijn of verordening 
betreffende medische hulpmiddelen 

Wetgevend Het doel is de voorschriften te vereenvoudigen en te versterken om een hoog niveau van bescherming van 
de gezondheid te waarborgen en tegelijkertijd te zorgen voor het soepel functioneren van de interne markt. 

Herziene richtlijn inzake klinische 
proeven  

Wetgevend De richtlijn inzake klinische proeven aanpassen om vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.  

Herziening van Richtlijn 2001/37/EG 
inzake de productie, de presentatie en de 
verkoop van tabaksproducten 

Wetgevend Er hebben zich in de regelgeving voor tabaksproducten wezenlijke ontwikkelingen voorgedaan die een 
bijwerking van de richtlijn vereisen. De wijzigingen moeten worden aangegrepen om meer te focussen op 
jongeren en kwetsbare groepen.  

Mededeling inzake de tweede 
EU-strategie voor de bescherming 
en het welzijn van dieren (2011-
2015) 

Niet-wetgevend De toekomstige EU-beleidsmaatregelen op dit gebied vastleggen in een strategiedocument dat ervoor moet 
zorgen dat het toekomstige optreden geïntegreerd is en binnen en buiten de EU wordt begrepen. De 
strategie is het antwoord op een vraag van de belanghebbenden en het EP om EU-beleid inzake 
dierenwelzijn te ontwikkelen dat rekening houdt met de totale kosten en met de impact op het 
concurrentievermogen van de sector. 

Herziening van Verordening 
882/2004 inzake officiële 
controles in de voedselketen 
 

Wetgevend Er is een onderzoek lopende met betrekking tot de voorschriften over de financiering van officiële controles 
("retributies voor keuringen en controles"). Deze voorschriften hebben er niet toe geleid het hoofddoel van 
de wetgeving te helpen bereiken, namelijk dat de lidstaten zouden beschikken over de passende financiële 
middelen om de vereiste officiële controles doeltreffend uit te voeren en dat de schaarse 
overheidsmiddelen voor controles zo doelmatig mogelijk worden toegewezen en gebruikt.  

Herziening van de Richtlijn algemene 
productveiligheid 
 

Wetgevend Herhaaldelijke waarschuwingen inzake de veiligheid van producten hebben de behoefte aangetoond aan 
een systeem dat sneller, efficiënter en consequenter werkt in de hele EU en dat flexibel genoeg is om zich 
aan de uitdagingen van de mondialisering aan te passen.  

Voorstel voor een 
samenwerkingsovereenkomst met de VS 
inzake de veiligheid van 
consumentenproducten  

Wetgevend De uitwisseling van informatie verbeteren met betrekking tot gevaarlijke producten, veroorzaakte letsels en 
de getroffen maatregelen, zowel in de lidstaten van de EU als in de VS. Dit moet de EU in staat stellen om 
de markten (of de invoer) gerichter te bewaken en de handhavingsmaatregelen beter te focussen, om de 
veiligheid van consumentproducten te vergroten.  

Herziene richtlijn inzake geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik  

Wetgevend De consumentenveiligheid vergroten, de bescherming van de diergezondheid verbeteren en de 
concurrentiepositie van de veterinaire sector versterken.  

Voorstel tot wijziging van Verordening 
2006/2004 betreffende samenwerking 
met betrekking tot 
consumentenbescherming  

Wetgevend Nadat in 2011 verslag is uitgebracht over de tenuitvoerleggings, zal een herziening van de verordening om 
tekortkomingen weg te werken, worden overwogen.  

Binnenlandse Zaken 
Wetgevingsvoorstel tot instelling van 
een inreis-/uitreissysteem 

Wetgevend Het doel, de functies en de verantwoordelijkheden in het kader van het inreis-/uitreissysteem vaststellen, 
alsook de voorwaarden en procedures voor het registreren, opslaan en raadplegen van inreis-
/uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden. 

Wetgevingsvoorstel tot instelling van 
een programma voor geregistreerde 
reizigers 

Wetgevend Het doel, de functies en de verantwoordelijkheden in het kader van het inreis-/uitreissysteem vaststellen, 
alsook de voorwaarden en procedures voor het registreren, opslaan en raadplegen van inreis-
/uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden. 
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Voorstel voor een richtlijn inzake de 
voorwaarden voor toelating van 
onderdanen van derde landen in het 
kader van een overplaatsing binnen de 
onderneming 

Wetgevend Gemeenschappelijke procedures vaststellen voor het reguleren van de inreis in de EU en het (tijdelijk) 
verblijf van ICT-professionals in het kader van het Beleidsplan legale migratie van 2005. Een transparante, 
vereenvoudigde procedure invoeren voor de toelating van binnen de onderneming overgeplaatste 
personen.  
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Voorstel voor een richtlijn betreffende de 
voorwaarden inzake toegang en verblijf 
van seizoensarbeiders uit derde landen 

Wetgevend Gemeenschappelijke toegangs- en verblifjsvoorwaarden vaststellen voor seizoensarbeiders uit derde 
landen als onderdeel van een uitgebreid pakket maatregelen voorgesteld in het Beleidsplan legale migratie 
van 2005. Een bijzondere doelstelling is het bieden van rechtszekerheid en een betere bescherming tegen 
uitbuiting aan een bijzonder kwetsbare categorie werknemers uit derde landen. Een andere doelstelling is 
het ontwikkelen van het beleid inzake circulaire migratie. 

Mededeling inzake een actieplan voor 
niet-begeleide minderjarige migranten 

Niet-wetgevend Oplossingen voorstellen voor de uitdagingen die door de aankomst van belangrijke aantallen niet-begeleide 
minderjarigen op het grondgebied van de EU worden gesteld. Het actieplan is gericht op het aanvullen van 
de relevante wetgevings- en financieringsinstrumenten en op het versterken van de vormen van 
samenwerking met de landen van herkomst. 

Verslag over immigratie en asiel 
(tenuitvoerlegging van het Europees 
Pact, en met ingang van 2011 van het 
Stockholmprogramma) 

Niet-wetgevend Het verslag is een uitvloeisel van het Europees Pact inzake immigratie en asiel. Het is een bijdrage aan de 
jaarlijkse bespreking in de Europese Raad en is gebaseerd op bijdragen van de lidstaten en gaat vergezeld 
van aanbevelingsvoorstellen voor de tenuitvoerlegging van het pact. 

Wetgevingsvoorstel inzake aanvallen 
tegen informatiesystemen 

Wetgevend Onderdeel van de Digitale Agenda – zorgen voor een hoog niveau van bescherming van 
informatiesystemen tegen criminele aanvallen. Met het voorstel moet het huidige beschermingsniveau (FD 
2005/222/JBZ) worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. 

Groenboek over het recht op 
gezinshereniging 

Niet-wetgevend In aansluiting op het uitvoeringsverslag over Richtlijn 2003/86/EG van de Raad inzake het recht op 
gezinshereniging zal de Commissie een breder opgezette raadpleging houden in de vorm van een 
groenboek over de toekomst van de gezinsherenigingsregeling voor onderdanen van derde landen. 

Mededeling over een algemene 
benadering van derde landen wat 
passagiersgegevens (PNR) betreft 

Niet-wetgevend De algemene beleidslijn uiteenzetten voor een gemeenschappelijke EU-benadering wat betreft het gebruik 
van passagiersgegevens voor wetshandhavingsdoeleinden en voor met derde landen te sluiten PNR-
overeenkomsten, eventueel vergezeld van een wetgevingsvoorstel inzake passagiersgegevens in de EU. 

Wetgevingsvoorstel inzake precursoren 
van explosieven 

Wetgevend Bijdragen tot het voorkomen van terrorisme en meer veiligheid voor de Europese burgers door middel van 
maatregelen ter beperking van het risico op misbruik van chemische stoffen die als precursoren van 
explosieven kunnen worden gebruikt voor criminele doeleinden, bijvoorbeeld terreuracties. Hierbij kan 
worden gedacht aan beperkingen op de verkoop van sommige stoffen (boven bepaalde concentraties) en 
de verplichting om de identiteit van de kopers te registreren. 

Mededeling over grotere solidariteit 
binnen de EU 

Niet-wetgevend Een coherent, globaal kader creëren voor een betere verdeling van de verantwoordelijkheid in de EU voor 
asielzoekers en mensen die internationale bescherming genieten.  

Voorstel voor een nieuw juridisch kader 
inzake de inbeslagneming van 
bezittingen 

Wetgevend De inbeslagneming van uit misdaden verkregen bezittingen of gelden in de EU vergemakkelijken. 

Wetgevingsvoorstel inzake 
strafrechtelijke maatregelen om de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten te waarborgen (ter 
vervanging van het voorstel van 2006) 

Wetgevend Het Commissievoorstel van 2006 wijzigen door omvangrijke strafrechtelijke sancties in te voeren 
(gemeenschappelijke definitie, zwaarte en types van sancties) in de lidstaten en inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten aan te merken als een strafbaar feit. 

Mededeling over een EU-agenda voor 
integratie, met inbegrip van de 
ontwikkeling van een 
coördinatiemechanisme 

Niet-wetgevend Het startschot geven voor een tweede fase van de gemeenschappelijke integratieagenda, gericht op het 
versterken van de bestaande instrumenten voor onderlinge afstemming van het integratiebeleid en het 
ontwikkelen van nieuwe instrumenten, zoals Europese integratiemodellen.  

Voorstel voor een herziening van Richtlijn 
2006/24/EG (bewaring van gegevens) 

Wetgevend De herziening van de richtlijn, die volgt op een evaluatie van de bestaande gegevensbewaringsrichtlijn en 
recente uitspraken van grondwettelijke hoven in de lidstaten, heeft tot doel de verplichtingen inzake 
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gegevensbewaring beter af te stemmen op de vereisten inzake wetshandhaving, bescherming van 
persoonsgegevens (recht op privacy) en de werking van de interne markt (mogelijke verstoringen). 

Mededeling over een anticorruptiebeleid Niet-wetgevend Een veelomvattend beleid tegen corruptie presenteren, dat onder andere de creatie van een 
evaluatiemechanisme en de termen van samenwerking met GRECO (groep van staten tegen corruptie in 
de Raad van Europa) omvat. 

Wetgevingsvoorstel tot wijziging van de 
Schengengrenscode 

Wetgevend De Schengengrenscode wijzigen in verband met (1) technische aanpassingen; (2) technische 
veranderingen die het gevolg zijn van de voorstellen voor een inreis-/uitreissysteem en/of programma voor 
geregistreerde reizigers. 

Mededeling over de mogelijkheid een 
ESTA-systeem in de EU te introduceren 

Niet-wetgevend Sommige derde landen hebben een ESTA-systeem ingevoerd (een systeem van voorafgaande toelating 
om te mogen reizen, verkregen na een screening die minder zwaar is dan de traditionele visumprocedure, 
voor onderdanen van derde landen die op een positieve lijst voorkomen). Onderzoeken of de EU een 
dergelijk ESTA-systeem moet invoeren als onderdeel van het geïntegreerd grensbeheer en ter aanvulling 
van het huidige visumbeleid.  

Voorstel tot wijziging van Richtlijn 
2004/114/EG van 13 december 2004 
betreffende de voorwaarden voor de 
toelating van onderdanen van derde 
landen met het oog op studie, 
scholierenuitwisseling, onbezoldigde 
opleiding of vrijwilligerswerk 

Wetgevend De bestaande richtlijn wijzigen om bij de toepassing ervan vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en 
het toepassingsgebied ervan eventueel uit te breiden met bezoldigde stagiairs en au-pairs. 

Mededeling over een nieuwe 
geïntegreerde strategie ter bestrijding 
van mensenhandel en maatregelen om 
slachtoffers te beschermen en bij te 
staan 

Niet-wetgevend Een globaal beleidskader uittekenen, op grond waarvan de EU actie kan ondernemen om mensenhandel te 
voorkomen en te bestrijden, meer mensenhandelaren kan vervolgen en de slachtoffers beter kan 
beschermen en bijstaan. 

Voorstel tot wijziging van Richtlĳn 
2003/86/EG inzake het recht op 
gezinshereniging 

Wetgevend Follow-up van het groenboek van 2010 

Voorstel voor een verordening 
betreffende Europol 

Wetgevend Overeenkomstig artikel 88 VWEU 

EU-immigratiecode  Alle wetgeving op het gebied van immigratie, te beginnen met de legale migratie, consolideren 
overeenkomstig het Stockholmprogramma. 

Humanitaire hulp en crisisrespons 
Verordening betreffende de oprichting 
van een Europees vrijwilligerskorps 
voor humanitaire hulpverlening  

Wetgevend Een kader creëren om bijdragen van Europese vrijwilligers aan humanitaire operaties in derde landen te 
poolen. De werkingssfeer zal voornamelijk humanitaire hulp en civiele bescherming omvatten.  

Mededeling over humanitaire 
voedselhulp 
 

Niet-wetgevend (i) de operaties zo efficiënt en effectief mogelijk maken; (ii) de coördinatie verbeteren en het beleid 
samenhangender maken; (iii) de betrokkenen te informeren over de doelstellingen, prioriteiten en 
verwachte normen.  

Mededeling over een Europees 
vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening 

Niet-wetgevend Een overzicht geven van de huidige situatie op het gebied van vrijwilligerswerk op dit terrein in Europa. 
Daartoe zullen verschillende scenario's (zowel op Europees als op nationaal niveau) worden onderzocht en 
zal de complementariteit van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening worden 
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aangegeven. 
Wetgevingsvoorstellen ter verlenging van 
het mechanisme voor civiele 
bescherming en het 
financieringsinstrument voor civiele 
bescherming 

Wetgevend In het kader van de evaluatie in 2010 van het beleid inzake civiele bescherming zal worden onderzocht hoe 
effectief de steunverlening via het financieringsinstrument is en of het mechanisme kan worden versterkt. 
Het huidige besluit inzake het financieringsinstrument voor civiele bescherming loopt in 2013 af en moet 
verlengd worden. 

Voorstel voor een Verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een 
financieringsinstrument voor humanitaire 
hulp 

Wetgevend Sinds de goedkeuring ervan in 1996 is Verordening 1257/96 van de Raad niet wezenlijk aangepast. Het 
voorstel heeft onder andere als belangrijk doel het wetgevingsinstrument in overeenstemming te brengen 
met de ontwikkelingen van de Europese consensus over humanitaire hulp. 

Industrie en ondernemerschap 
Mededeling over groene voertuigen Niet-wetgevend Een globale strategie uiteenzetten voor schone, energie-efficiënte voertuigen die het potentieel om het 

wegvervoer koolstofarm te maken tegen 2020 maximaal kunnen realiseren. 
Mededeling over de tussentijdse 
evaluatie van de Europese wetgeving 
voor kleine ondernemingen 

Niet-wetgevend Twee jaar na de inwerkingtreding is het nodig de in de lidstaten en door de Commissie gemaakte 
vorderingen te inventariseren en zich te beraden op mogelijke voorstellen voor nieuwe acties in het licht 
van de sociaal-economische ontwikkelingen en de uitdagingen van de toekomst.  

Wetgevingsvoorstel over de toegang tot 
de publiek gereguleerde diensten (PRS) 
van Galileo 
 

Wetgevend De voorwaarden vaststellen om van de PRS gebruik te maken via een efficiënt beheersmechanisme dat de 
veiligheid waarborgt;  
- zorgen voor de nodige interfaces tussen de besluitvorming (Raad, lidstaten, Commissie) en de techniek 
(toezichthouder, concessiehouder, gebruikers), 
- tijdig de technische en besluitvormingsmechanismen installeren opdat de PRS vanaf het begin van de 
operationele fase van Galileo kan worden gebruikt. 

Mededeling over een actieplan voor 
GNSS-toepassingen  
 

Niet-wetgevend Een strategie vaststellen om ervoor te zorgen dat producten voor de commerciële diensten van Galileo 
beter kunnen worden ontwikkeld. 

Mededeling over de Europese 
satellietnavigatieprogramma's  
 

Niet-wetgevend De analyse dient zich toe te spitsen op de kosten van de volledige ontplooiing van EGNOS en Galileo en 
de risico's. Dit is bijzonder urgent en cruciaal gelet op het feit dat er binnen het hudige financiële kader 
wellicht extra financiële middelen zullen moeten worden gezocht om de volledige ontplooiing te 
verwezenlijken. De tussentijdse evaluatie dient ook vergezeld te gaan van aanbevelingen voor het beheer 
van EGNOS en Galileo na 2013 en van een financiële planning.  

Mededeling over een meer geïntegreerd 
Europees normalisatiesysteem 
Herziening van: 
Richtlijn 98/34/EG, Beschikking 
87/95/EEG over ICT-normalisatie 
Besluit 1673/2006 betreffende de 
financiering van de Europese 
normalisatie 

Wetgevend / Niet-
wetgevend 

De mededeling, die met het innovatiepakket is gekoppeld, zal een actieplan bevatten om te komen tot een 
meer geïntegreerd EU-normalisatiesysteem, een efficiënter en effectiever normalisatieproces, een betere 
toegang tot normalisatie (in het bijzonder voor innoverende, snelgroeiende ondernemingen), een 
krachtigere rol van de EU in het internationale normalisatieproces en een duurzamer financieringssysteem 
voor de ontwikkeling van normen.  
 

Mededeling over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

Niet-wetgevend De klemtoon zal liggen op het herstel van het vertrouwen in het bedrijfsleven bij de Europese burgers. 
Daarbij zal worden ingegaan op de vraag hoe ondernemingen informatie over milieu-, maatschappelijke en 
bestuursaspecten openbaar maken. Het tweede punt van aandacht is de relatie tussen ondernemingen en 
mensenrechten in het licht van recente ontwikkelingen in de VN. Ten derde zal steun worden uitgesproken 
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voor en input worden aangedragen voor verschillende internationale instrumenten, zoals het UN Global 
Compact, de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de ontwerp-normen van de ISO 
inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Mededeling over grondstoffen  Niet-wetgevend Een visie geven op wat de grote uitdagingen zijn inzake toegang tot grondstoffen en op de cruciale rol van 
grondstoffen na de crisis bij het verzekeren van een duurzame ontwikkeling van de Europese economie op 
lange termijn en in de verwezenlijking van de Europa 2020-strategie. Bij deze herziening van de 
mededeling van 2008 zullen de volgende strategische sleutelfactoren worden behandeld: wat zijn kritieke 
grondstoffen, beleidsacties om tegen uitvoerbeperkingen van derde landen in te gaan, betere integratie van 
de grondstoffendimensie in het ontwikkelingsbeleid van de EU en acties om onderzoek en substitutie in de 
EU te bevorderen. 

Mededeling over de toekomstige rol van 
de Europese Unie in de ruimte  

Niet-wetgevend Vastleggen van de prioriteiten en de belangrijkste activiteiten van een toekomstig kaderprogramma voor de 
ruimte, uit te overen onder het volgend financieel kader. Het programma moet een antwoord geven op een 
aantal fundamentele beleidsuitdagingen en voortbouwen op wat in het kader van Galileo, GMES en het 
KP7-Ruimtethema is verwezenlijkt.  
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Mededeling over duurzaam 
concurrentievermogen voor de 
bouwsector in de EU 

Niet-wetgevend De klemtoon zal liggen op vier strategische doelen die het concurrentievermogen van de sector moeten 
vergroten: (a) een coherent kwaliteitsbeleid; (b) een beter regelgevingskader, in het bijzonder wat betreft 
overheidsopdrachten, mededinging, registratie en erkenning, gezondheid en veiligheid, en 
betalingstermijen; (c) betere onderwijs- en opleidingsvoorzieningen; (d) meer onderzoek en innovatie, en 
toepassing van kennis. In de mededeling zal ook worden stilgestaan bij de rol van de sector in de strijd 
tegen de klimaatverandering. 

Mededeling over het vernieuwde 
beleidskader voor het toerisme in de EU 
 

Niet-wetgevend Mogelijke terreinen aanwijzen waarop de EU, de lidstaten en de regio's, alsook de sector zelf en andere 
belanghebbenden actie kunnen ondernemen, en een overzicht geven van de meeste geschikte 
instrumenten om de coördinatie ervan te financieren.  

Herziening van de richtlijn betreffende de 
doorzichtigheid van maatregelen ter 
regeling van de prijsstelling van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
en de opneming daarvan in de nationale 
stelsels van gezondheidszorg 

Wetgevend Nagaan hoe de richtlijnbepalingen kunnen worden aangepast om de werking van de interne markt voor 
geneesmiddelen te verbeteren, rekening houdende met de ontwikkeling van het beleid van de lidstaten 
inzake prijsstelling en vergoeding. 

Voorstel voor een besluit van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kaderprogramma 
voor concurrentievermogen en innovatie 
2014-2020 (CIP II) 

Wetgevend De belangrijkste beleidsdoelen van het programma zijn, een betere concurrentiepositie en duurzame groei. 
Het zal in het bijzonder gericht zijn op: een snellere aanpassing van het bedrijfsleven aan structurele 
veranderingen, stimuleren van een omgeving die gunstig is voor initiatief en de ontwikkeling van 
ondernemingen overal in de Unie, met name kleine en middelgrote ondernemingen, stimuleren van een 
omgeving die gunstig is voor samenwerking tussen ondernemingen, bevorderen van een betere ontsluiting 
van het industrieel potentieel van beleid inzake innovatie (o.a. eco-innovatie), onderzoek en technologische 
ontwikkeling. 

Voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van het Europees 
programma voor aardobservatie (GMES)  

Wetgevend Het voorstel zal in het bijzonder, met het oog op het volgende meerjarig financieel kader voor de EU, de 
programmatorische en financiële aspecten regelen van de dienstverlenings- en infrastructuurcomponenten 
van GMES. Het zal ook het juridisch kader vaststellen voor de uitvoering van de verordening, o.a. de 
eigendomsrechten, het gegevensbeleid, governance en internationale samenwerkingsaspecten van GMES. 

Verordening tot vaststelling van een 
Europees ruimtevaartprogramma 
 

Wetgevend Artikel 189 VWEU verleent de EU de bevoegdheid om een Europees ruimtevaartprogramma vast te stellen. 
De specifieke doelstelling van het programma is de uitvoering van het Europees programma voor de ruimte 
te ondersteunen, ter aanvulling van de activiteiten van het ESA en nationale ruimtevaartagentschappen. 
Het programma zou voortbouwen op wat in het kader van Galileo, GMES en het KP7-Ruimtethema is 
verwezenlijkt. 

Voorstel inzake de governance- en 
financieringsaspecten van de Europese 
GNSS-programma's  
 

Wetgevend Er is behoefte aan een nieuwe programmaverordening voor de periode na 2013 die de governance- en 
financieringsaspecten regelt. Dit omvat ook de vraag wat de taken van het agentschap zijn. 

Mededeling over de stand van zaken van 
de regelgeving op het gebied van 
nanomaterialen  

Niet-wetgevend Gevolg geven aan een in een mededeling van 2008 over de regelgevingsaspecten van nanomaterialen 
aangegane verbintenis om de EU-instellingen te informeren over de ontwikkelingen in het 
regelgevingskader voor nanomaterialen en de tenuitvoerlegging ervan.  

Voorstel om de ondersteuning van kmo's 
uit de EU op markten buiten de EU te 
versterken 

Niet-wetgevend Het accent zal liggen op de complementariteit met bestaande dienstverleningen en op eerlijke 
mededinging. 
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Interne markt en diensten 
Witboek over het aanzwengelen van 
de interne markt 

Niet-wetgevend Uiteenzetten van concrete initiatieven en stappen om de interne markt aan te zwengelen (in het kader van 
de verjaardag ervan in 2012). 

Wetgevend initiatief inzake een kader 
voor crisisbeheersing en herstel 

Wetgevend Follow-up van de mededeling van 2010 om een effectiever en efficënter kader voor crisisbeheersing tot 
stand te brengen. 

Verslag van de Commissie betreffende 
de herziening van de kapitaaleis voor 
securitisatie 
 

Niet-wetgevend Dit verslag is gevraagd in het kader van de herziening van de richtlijn kapitaalvereisten en betreft de vraag 
of een verhoging van de 5%-kapitaaleis voor securitisatie moet worden voorgesteld en of de methoden 
voor de berekening van de kapitaaleis aan de doelstelling beantwoorden. 

Herziening van de verordening 
Ratingbureaus om het rechtstreeks 
toezicht te organiseren 

Wetgevend De herziening van de verordening zal gecentraliseerd toezicht invoeren voor ratingbureaus die in de EU 
werkzaam zijn, om het beleggersvertrouwen te vergroten. 

Mededeling over monitoring van de 
detailhandelsmarkten  

Niet-wetgevend Eventuele tekortkomingen in de werking van de detailhandelsmarkten identificeren, zowel vanuit het 
oogpunt van de vraag (consument) als vanuit dat van het aanbod, en zorgen voor een effectieve en 
gecoördineerde beleidsrespons die alle aspecten omvat. 

Groenboek over corporate-
governancepraktijken in financiële 
instellingen 

Niet-wetgevend Zwakke punten aanwijzen in de corporate-governancepraktijken van financiële instellingen en 
aanbevelingen doen voor het wegwerken ervan, om een herhaling van het falen van die praktijken bij 
banken en andere financiële instellingen te vermijden. 

Herziening van de richtlijn Financiële 
Conglomeraten  

Wetgevend Het kader voor aanvullend toezicht bijwerken. 

Richtlijn tot wijziging van verschillende 
richtlijnen voor financiële diensten, 
houdende nadere bepaling van de 
bevoegdheden van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten ("Omnibus 
II"-richtlijn) 

Wetgevend De sectorale wetgeving inzake financiële diensten moet worden aangepast aan de oprichting van de 
Europese Bankautoriteit, een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en een een 
Europese Autoriteit voor effecten en markten. "Omnibus II" moet aanpassingen voor de verzekerings- en 
effectensectoren omvatten. 

Herziening van Richtlijn 
Beleggerscompensatiestelsels 
1997/9/EG 

Wetgevend Het beleggersvertrouwen vergroten en een efficiëntere aanpak in geval van fraude en insolventie 
waarborgen. 

Richtlijn over rechtszekerheid in de 
effectenwetgeving 

Wetgevend Het juridische kader voor giraal overdraagbare effecten vereenvoudigen. 

Mededeling over overheidsopdrachten, 
met het accent op de prioriteiten van de 
Europa 2020-strategie: Innovatie, 
investeringen om de koolstofuitstoot te 
verminderen, sociale zaken, energie-
efficiëntie, enz. 

Niet-wetgevend Raadgevingen verstrekken voor een correctie toepassing van de bestaande instrumenten inzake de 
groene, sociale en innovatieve aspecten van overheidsopdrachten. De mededeling zal ten behoeve van 
aanbestedende instanties uiteenzetten wat zij volgens het huidige wetgevingskader moeten (bindende 
voorschriften) en mogen doen. 

Wetgeving inzake de definitieve termijn 
voor de migratie naar de SEPA (Single 
Euro Payments Area)  
 

Wetgevend De migratie naar de SEPA ondersteunen door definitieve termijnen voor de migratie naar SEPA-producten 
(overmakingen en automatische incasso's) vast te stellen. 

Initiatief inzake concessies Wetgevend / Niet- Juridische duidelijkheid en rechtszekerheid verschaffen wat betreft de regelgeving inzake de gunning van 
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wetgevend concessiecontracten. 
Maatregelen inzake verantwoord lenen 
 

Niet-wetgevend Uiteenzetten van de opvattingen van de Commissie omtrent een aantal aspecten van het verstrekken van 
krediet aan particulieren, zoals de rol van kredietbemiddelaars, de beoordeling van de geschiktheid van 
kredietproducten, de informatie- en adviesverstrekking, en de beste methoden om verantwoord lenen te 
waarborgen.  



 

NL 28   NL 

Witboek inzake de bescherming van 
verzekeringhouders / 
verzekeringsgarantiefondsen 

Niet-wetgevend Het consumentenvertrouwen op peil houden en vergroten, en het terrein effenen voor een besluit over 
eventuele toekomstige wetgevingsvoorstellen. 

Mededeling over goede 
hypotheekpraktijken (ter voorkoming van 
beslag)  
 

Niet-wetgevend Voorbeelden geven van en raadgevingen verstrekken aan nationale instanties over maatregelen die 
kunnen worden ontwikkeld voor het stadium waarin beslagprocedures nog kunnen worden vermeden. 

Wetgevingsinitiatief inzake "verweesde 
werken" voor digitale bibliotheken 
 

Wetgevend Bibliotheken in de EU een rechtskader geven voor het inscannen en weergeven van "verweesde werken" 
(werken waarvan de auteurs onbekend of onvindbaar zijn). Het initiatief moet de oprichting van Europese 
digitale bibliotheken bespoedigen. 

Kaderrichtlijn inzake collectief 
rechtenbeheer 

Wetgevend In het kader van de Europese digitale agenda, regels vaststellen voor het functioneren van "organisaties 
voor collectieve belangenbehartiging" (die auteursrechten innen en verdelen).  

Mededeling inzake sancties Niet-wetgevend Follow-up van het verslag van april aan ECOFIN over sancties. Het doel is ontradende sanctieregelingen 
vast te stellen en de toezichthoudende bevoegdheden en doelstellingen in de hele EU te doen 
convergeren. Dit initiatief is een aanvulling op de herziening van de richtlijn Marktmisbruik. 

Uitvoeringsmaatregelen "Solvency II", 
met inbegrip van beloningsbepalingen 

Wetgevend Vaststellen van de berekeningswijze voor de nieuwe "Solvency II" risicogewogen kapitaaleisen en van de 
technische maatregelen van niveau 2, met inbegrip van regels voor de beloning. 

Mededeling en verslag over de resultaten 
van de tenuitvoerlegging van de 
Dienstenrichtlijn en de procedure van 
wederzijdse beoordeling in het kader 
daarvan 

Niet-wetgevend Follow-up process of mutual evaluation under the Services Directive into a policy document setting out our 
policy on services for the future. 

Herziening van de richtlijn betreffende 
markten voor financiële instrumenten 
(MiFID) en wetgevingsvoorstllen (o.a. 
inzake 'dark pools')  

Wetgevend De herziening van de richtlijn vloeit voort uit een aantal herzieningsbepalingen van de bestaande 
wetgeving. Het is de bedoeling het beleggersvertrouwen te vergroten en gelijke marktvoorwaarden te 
creëren die een efficiënte marktwerking en transparantie waarborgen. 

Groenboek inzake maatregelen ter 
stimulering van elektronische 
aanbestedingen 

Niet-wetgevend Nieuwe maatregelen om het gebruik van elektronische aanbestedingen te vergemakkelijken en obstakels 
voor grensoverschrijdende elektronische aanbestedingen identificeren. 

Richtlijnen inzake de publiciteit en de 
verkoopmethoden voor pakketproducten 
voor retailbeleggingen 

Wetgevend Waarborgen dat de verkoopmethoden en de informatieverstrekking aan de consument adequaat zijn en 
daadwerkelijke vergelijking van financiële producten mogelijk maken. 

Herziening van de 
jaarrekeningenrichtlijnen  
 

Wetgevend De verslagleggingsverplichtingen vereenvoudigen en actualiseren. 

Richtlijn tot wijziging van de icbe-richtlijn 
(V), o.a. wat betreft de 
verantwoordelijkheden van bewaarders 

Wetgevend De bescherming van beleggers verbeteren en gelijke marktvoorwaarden creëren voor beleggers in icbe's 
overal in Europa. 

Herziening van de richtlijn inzake 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorzieningen 
 

Wetgevend Het belang van adequate structuren om de financiering van de pensioenen te waarborgen, maakt een 
herziening van de richtlijn noodzakelijk. 

Herziening van de de verordening inzake Wetgevend Het stelsel van het Gemeenschapsmerk verbeteren en verder ontwikkelen om de gebruikers ervan meer 
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het Gemeenschapsmerk 
 

kwaliteit, efficiëntie en toegevoegde waarde te bieden. Dit zal steunen op een algemene evaluatie van het 
functioneren van het stelsel in Europa en op de totstandbrenging van een versterkt partnerschap tussen het 
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (OHIM) en de merkenbureaus in de lidstaten, en 
bijdragen tot een krachtiger bestrijding van namaak. 

Mededeling over elektronische 
facturering 

Niet-wetgevend Een gemeenschappelijk kader instellen voor interoperabele elektronische factureringssystemen om 
elektronische facturering meer ingang te doen vinden, met aanzienlijke economische baten en een 
vermindering van de administratieve rompslomp als gevolg. Alle partners bij zakelijke en 
handelstransacties, in het bijzonder kmo's, zullen hiervan de vruchten plukken. 

Witboek over elektronische 
aanbestedingen 

 Conclusies trekken uit de raadplegingen die op basis van een groenboek over dit onderwerp in 2010 zullen 
plaatsvinden. 

Herziening van de richtlijn 
Verzekeringsbemiddeling 

Wetgevend Voor meer harmonisering en rechtszekerheid zorgen, de begripsomschrijvingen verduidelijken en de 
knelpunten in de toepassing op nationaal niveau van de huidige richtlijn elimineren. 

Herziening van de handhavingsrichtlijn Wetgevend In aansluiting op het verslag van oktober 2010, mogelijke wijzigingen van de handhavingsrichtlijn 
aangeven.  

Justitie, grondrechten en burgerschap 
   
Wetgevend instrument inzake het 
gemeenschappelijke referentiekader 

Wetgevend Als vervolg op de mededeling uit 2010 de methode vaststellen voor het aannemen en toepassen van het 
gemeenschappelijke referentiekader. 

Voorstel voor een verordening tot 
machtiging voor onderhandelingen over 
een overeenkomst inzake de 
bescherming en uitwisseling van 
gegevens voor 
rechtshandhavingsdoeleinden met de 
Verenigde Staten  

Wetgevend Een aanbeveling van de Commissie aan de Raad tot machtiging voor onderhandelingen over een 
overeenkomst tussen de EU en de VS over de bescherming van persoonsgegevens die voor 
rechtshandhavingsdoeleinden worden overgedragen of uitgewisseld. Een dergelijke overeenkomst zou 
exploitanten rechtszekerheid bieden met betrekking tot de gegevensverwerking in zowel de EU als de VS. 

Groenboek over het vrij verkeer van 
documenten: stukken van de burgerlijke 
stand, authentieke akten en de 
vereenvoudiging van legalisatie 

Niet-wetgevend Vrij verkeer van officiële documenten zou het vrije verkeer van EU-burgers enorm vereenvoudigen. Het 
gaat erom de wederzijdse erkenning van juridische documenten te vereenvoudigen, aangezien burgers en 
bedrijven momenteel worden gehinderd door administratieve lasten. 

Mededeling over de sociale en 
economische integratie van de Roma in 
Europa 

Niet-wetgevend Aangeven hoe, op basis van de geboekte vooruitgang, de EU verder kan bijdragen tot de volledige sociale 
en economische integratie van de Roma. Schetsen hoe specifieke en doeltreffende benaderingen kunnen 
worden geïntegreerd in het reguliere beleid.  

Mededeling over een strategie voor 
gendergelijkheid (2010-2015) 

Niet-wetgevend Voortbouwend op de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010) zal de nieuwe 
strategie het onlangs aangenomen Vrouwenhandvest in concrete actie omzetten.  

Richtlijn over het recht op informatie in 
het kader van strafprocedures 

Wetgevend Teneinde de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in de hele EU te vergemakkelijken, zal de 
Commissie minimumvoorschriften inzake de rechten van verdachten in strafprocedures voorstellen. Deze 
voorschriften moeten waarborgen dat verdachten onmiddellijk en volledig in kennis worden gesteld van hun 
rechten en de tenlastelegging.  

Voorstel voor een verordening over het 
conflictenrecht in het 
huwelijksvermogensrecht, waaronder de 
kwestie van de rechterlijke bevoegdheid 

Wetgevend Voorzien in objectieve criteria ter bepaling van de toepasselijke wetgeving ten aanzien van het 
huwelijksvermogen in het geval van internationale huwelijken, ook ingeval het huwelijksvermogen verdeeld 
is over verschillende lidstaten. Tevens ingaan op de vraag welk nationaal gerechtshof bevoegd is, en 
voorzien in een mechanisme voor onderlinge erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van een 
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en de wederzijdse erkenning, en voor 
een verordening over de 
vermogensrechtelijke gevolgen van een 
scheiding van koppels uit andere 
relatievormen 

andere lidstaat. 

Mededeling over het grondrechtenbeleid Niet-wetgevend Het EU-stelsel ter bescherming van de grondrechten beschrijven, alsmede de wijze waarop de Commissie 
ervoor wil zorgen dat het Handvest voor de grondrechten over de volle breedte van het EU-beleid 
doeltreffend wordt toegepast. Onder meer voorstellen om aan alle effectbeoordelingen van de Commissie 
een hoofdstuk over de grondrechten toe te voegen en het belang benadrukken van een jaarlijks verslag 
voor het toezicht op de tenuitvoerlegging en naleving van het Handvest. 

Mededeling over een strategie voor 
gegevensbescherming 

Niet-wetgevend Betreft een strategie ter bescherming van het grondrecht op gegevensbescherming na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon.  

Mededeling over de strategie voor de 
rechten van het kind (2010–2014) op 
grond van een evaluatie van de effecten 
van de interne en externe EU-
instrumenten op de rechten van het kind  

Niet-wetgevend Vaststellen van de prioriteiten van de Commissie met betrekking tot de rechten van het kind op grond van 
overleg met EU-instellingen, Unicef, ngo's en kinderen. Bevat tevens evaluatie van het functioneren van de 
alarmnummers voor vermiste kinderen. 

Voorstel voor een verordening inzake 
een efficiëntere tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen in de Europese 
Unie: beslag op bankrekeningen 

Wetgevend De terugvordering van schuldvorderingen door bedrijven en burgers vergemakkelijken. Met name in de 
huidige situatie, waarin kapitaal beperkt toegankelijk is, kan een snelle tenuitvoerlegging van vorderingen 
van essentieel belang zijn voor het overleven van bedrijven. Grensoverschrijdende inning van schulden 
dient te worden verbeterd, aangezien thans meer dan 60% van de grensoverschrijdend schulden op de 
interne markt niet wordt geïnd.  

Wetgevingsvoorstel over een 
alomvattende regeling betreffende 
bewijsverkrijging in strafzaken die 
gebaseerd is op het beginsel van 
wederzijdse erkenning en betrekking 
heeft op alle soorten bewijsmiddelen  

Wetgevend Dit nieuwe model zou een ruimer toepassingsgebied kunnen hebben en dient zoveel mogelijk soorten 
bewijsmiddelen te bestrijken, de betrokken maatregelen in aanmerking nemend. 

Wetgevingsvoorstel tot invoering van 
gemeenschappelijke normen inzake 
bewijsgaring in strafzaken om de 
toelaatbaarheid ervan te waarborgen  

Wetgevend De toelaatbaarheid van bewijsmateriaal dat van een andere lidstaat is verkregen, komt in de bestaande 
regelgeving slechts indirect aan de orde, doordat gemeenschappelijke normen inzake bewijsgaring 
ontbreken. Het risico bestaat dat de uitwisseling van bewijsmiddelen in strafzaken alleen functioneert 
tussen lidstaten met gelijksoortige nationale normen inzake bewijsgaring. 

Richtlijn inzake de rechten van en steun 
voor misdaadslachtoffers 

Wetgevend  Een alomvattend rechtsinstrument voor de bescherming van slachtoffers ontwikkelen door de richtlijn 
betreffende schadeloosstelling van slachtoffers en het kaderbesluit betreffende slachtoffers, na evaluatie 
van beide instrumenten, samen te voegen. 

Groenboek over detentiekwesties Niet-wetgevend Groenboek over manieren waarop het onderling vertrouwen kan worden gesterkt en het beginsel van 
wederzijdse erkenning op het gebied van detentie efficiënter kan worden toegepast. Getracht moet worden 
het uitwisselen van beste praktijken te stimuleren en de toepassing van de door de Raad van Europa 
goedgekeurde Europese gevangenisregels moet worden gesteund.  

Wetgevingsvoorstel over juridisch advies 
en rechtsbijstand  

Wetgevend Procedurele rechten – maatregel C. In strafprocedures hebben verdachten en beklaagden niet in alle 
gevallen voldoende toegang tot eventueel (gedeeltelijk) gratis juridisch advies, aangezien de voorschriften 
inzake rechtsbijstand per lidstaat sterk verschillen.  

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad Wetgevend De richtlijn biedt vakantiegangers geen toereikende bescherming meer; ook ontleent het bedrijfsleven er 
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betreffende pakketreizen, met inbegrip 
van vakantiepakketten en 
rondreispakketten 

onvoldoende rechtszekerheid aan. De minimale harmonisering van de richtlijn heeft forse juridische 
versnippering tussen de lidstaten in de hand gewerkt; dit stelt bedrijven die grensoverschrijdend handel 
willen drijven voor nalevingskosten, en kan ook nadelig uitpakken voor consumenten die hun wettelijke 
rechten willen uitoefenen in een grensoverschrijdende situatie.  

Wetgevingsvoorstel inzake een Ecris-
TCN-stelsel voor veroordeelde 
onderdanen van derde landen. 

Wetgevend Een gemeenschappelijke index en een "hit/no hit"-systeem tot stand brengen waarmee de centrale dienst 
voor het strafregister van elke lidstaat snel kan uitzoeken of en in welke andere lidstaten een onderdaan 
van een derde land al eens is veroordeeld.  

Wetgevingsvoorstel over het verbeteren 
van de financiële compensatie van 
consulaire bescherming in crisissituaties 

Wetgevend De Commissie stelde in haar actieplan inzake effectieve consulaire bescherming in derde landen (2007-
2009) dat de coördinatiemechanismen op het gebied van consulaire bijstand voor verbetering vatbaar 
waren. Zij gaf in overweging om te onderzoeken of er voor de lidstaten een systeem voor compensatie in 
crisissituaties zou kunnen worden ingevoerd. 

Wetgevingsvoorstel tot wijziging van 
Besluit 1995/553/EG betreffende 
bescherming door consulaire 
vertegenwoordigingen 
 

Wetgevend Elke EU-burger die zich in een land bevindt waar zijn lidstaat niet is vertegenwoordigd, heeft recht op 
consulaire bijstand van ambassades of consulaten van een andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden 
als de eigen onderdanen. De Commissie wil de lidstaten bij deze taak ondersteunen door concrete 
maatregelen voor te stellen die ervoor moeten zorgen dat alle EU-burgers op hun rechten worden gewezen 
en dat de draagwijdte van de bescherming wordt toegelicht. Op grond van het Verdrag van Lissabon kan 
de Commissie wetgeving voorstellen om dergelijke bescherming te vergemakkelijken.  

Wijziging van de richtlijn betreffende 
oneerlijke handelspraktijken  

Wetgevend Modernisering van de richtlijn betreffende oneerlijke "business-to-consumer"-handelspraktijken. 

Mededeling over de bestrijding van 
racisme en vreemdelingenhaat 

Niet-wetgevend Een gemeenschappelijke aanpak voorstellen voor een optimaal en grootschalig gebruik van de bestaande 
juridische en financieringsinstrumenten om racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie te bestrijden. 

Voorstel voor een verordening 
betreffende Eurojust 

Wetgevend Eurojust de bevoegdheid verlenen om direct onderzoek in te leiden, daarbij zijn interne structuur efficiënter 
maken en het Europees Parlement en de nationale parlementen betrekken bij de beoordeling van de 
activiteiten van Eurojust, overeenkomstig artikel 85 VWEU.  

Mededeling over de oprichting van een 
Europees openbaar ministerie vanuit 
Eurojust 

Niet-wetgevend Mogelijkheid om het nationale lid van Eurojust meer bevoegdheden te verlenen, uitbreiding van de 
bevoegdheden van het college van Eurojust, of oprichting van een Europees openbaar ministerie. 

Wetgevingsvoorstel over de wederzijdse 
erkenning van de effecten van akten van 
de burgerlijke stand  

Wetgevend Follow-up van het groenboek over het vrije verkeer van documenten: akten van de burgerlijke stand, 
authentieke akten en de vereenvoudiging van legalisering.  

Wetgevingsvoorstel om de formaliteiten 
voor de legalisatie van authentieke akten 
tussen de lidstaten af te schaffen 

Wetgevend Follow-up van het groenboek over het vrije verkeer van documenten: akten van de burgerlijke stand, 
authentieke akten en de vereenvoudiging van legalisering.  

Maritieme zaken en visserij 
Voorstellen over de hervorming van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
 

Wetgevend Het GLB-hervormingspakket omvat de volgende voorstellen: 
- een voorstel voor een nieuwe basisverordening voor het GLB, met inbegrip van aquacultuur; 
- een voorstel voor een nieuwe verordening betreffende de gemeenschappelijke marktordening; 
- voorstellen voor de financiële dimensie van het nieuwe GLB; 
- technische maatregelen. 

Verordeningen inzake de 
vangstmogelijkheden in 2011 
 

Wetgevend Diverse verordeningen voor de Baltische Zee, de Zwarte Zee, de Atlantische Oceaan en de Noordzee, en 
diepzeesoorten voor de jaren 2011-2012. Aan al deze verordeningen zal een mededeling aan de Raad 
voorafgaan. 
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Verordeningen over meerjarige beheers- 
of herstelplannen voor geselecteerde 
soorten, zoals zalm in de Baltische Zee, 
blauwvintonijn, schelvis, haring in de 
Keltisch Zee, Australische heek en 
nephrops 

Wetgevend Wat betreft schelvis, haring, Australische heek en nephrops houden de nieuwe voorstellen o.m. in dat de 
TAC's zo worden gekozen dat bij het bevissen van de betrokken bestanden de maximaal duurzame vangst 
wordt bereikt. Voor de blauwvintonijn zal het huidige herstelplan moeten worden gewijzigd, gelet op het 
resultaat van de Iccat-onderhandelingen 2009. 

Mariene kennis 2020: Mariene gegevens 
en observatie voor slimme groei 

Niet-wetgevend Momenteel is de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van gegevens over Europa’s zeeën en oceanen 
versnipperd over nationale, publieke en private organisaties die zich zowel richten op open oceaan- en 
kustwateren, als op de territoriale of de onder hun jurisdictie vallende wateren. In het actieplan voor een 
Europees marien observatie- en datanetwerk zal worden aangegeven hoe publieke en private partijen hun 
dienstverlening in een aantal stappen kunnen verbeteren.  

Verordening van het EP en de Raad 
betreffende het opstellen van een 
programma voor de verdere ontwikkeling 
van een geïntegreerd maritiem beleid  

Wetgevend Waarborgen dat er een bescheiden financiële ondersteuning beschikbaar blijft voor het verder bevorderen 
van de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het geïntegreerd maritiem beleid zolang de huidige financiële 
vooruitzichten (2011-2013) nog van toepassing zijn.  
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Mededeling over zeebekkens (Noordzee 
en Atlantische Oceaan) 

Niet-wetgevend Voorbereiding van initiatieven voor de tenuitvoerlegging van het geïntegreerde maritieme beleid in de 
Noordzee en het Atlantische zeegebied, na soortgelijke mededelingen over de Middellandse Zee, de 
Oostzee en de Noordelijke IJszee. 

Voorstel voor een verordening van het 
EP en de Raad tot wijziging van 
Verordening 1288/2009 tot vaststelling 
van technische overgangsmaatregelen 

Wetgevend Aangezien de Raad van november 2009 het niet eens werd over permanente technische maatregelen voor 
de Atlantische Oceaan (COM(2008) 324), werd een verordening met technische overgangsmaatregelen 
aangenomen om ervoor te zorgen dat de urgente technische maatregelen van bijlage III van Verordening 
43/2009 met betrekking tot TAC's en vangstquota per 1.1.2010 van toepassing blijven. De voorgestelde 
wijziging van de overgangsverordening moet de geldigheid met 18 maanden verlengen.  

Verordening van het EP en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
1185/2003 betreffende het vinnen van 
haaien 

Wetgevend Eén optie bestaat erin de regel dat het gewicht van de vinnen mag overeenkomen met 5% van het levend 
gewicht van de haaienvangst (vóór verwerking) zodanig te wijzigen dat het gewicht van de vinnen in geen 
geval meer dan 5% uitmaakt van de schoongemaakte (van ingewanden ontdane en ontkopte) 
haaienvangst. Een andere beleidsoptie houdt in dat vinnen niet verwijderd worden.  

Mededeling over een actieplan om de 
incidentele vangsten van zeevogels in 
visnetten te beperken  
 

Niet-wetgevend Wat betreft de integratie van milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk visserijbeleid is het een 
van de doelstellingen, de vismethoden te verbeteren teneinde incidentele en ongewenste bijvangst te 
verminderen en de impact op het mariene milieu te beperken.  

Verordening van het EP en de Raad over 
een beheersplan voor pelagische 
bestanden in de Oostzee  

Wetgevend Instellen van een langetermijnbeheerskader voor pelagische bestanden in de Oostzee. Bepalen van 
doelstellingen en streefcijfers voor het langetermijnbeheer van bestanden, alsmede een aantal specifieke 
voorschriften om die doelen te bereiken. 

Verordening van het EP en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
1098/2007 van de Raad, over een 
meerjarenplan voor de 
kabeljauwbestanden in de Oostzee  

Wetgevend Volgens Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad moeten de beheersmaatregelen in 2010 worden 
geëvalueerd en eventueel herzien, indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft.  

Verordening van het EP en de Raad tot 
instelling van een 
langetermijnbeheersplan voor schol en 
tong in de Noordzee 

Wetgevend Herzien van het langetermijnbeheerskader voor het vissen op schol en tong in de Noordzee en vaststellen 
van doelstellingen en streefcijfers voor het langetermijnbeheer van bestanden, op basis van de resultaten 
van de tenuitvoerlegging van het eerste beheersplan. 

Nieuwe bronnen van groei uit zeeën en 
oceanen: mededeling over "blauwe 
groei" – een nieuwe visie op duurzame 
groei in de kustregio’s en de maritieme 
sectoren 

Niet-wetgevend Voortbouwen op een studie betreffende toekomstige groeiscenario's voor de kustregio's en de maritieme 
economie, met bijzondere nadruk op positieve effecten voor de werkgelegenheid.  

Mededeling over de financiële gevolgen 
van de integratie van maritieme 
bewakingssystemen 

Niet-wetgevend De Commissie is verzocht om de financiële gevolgen van de totstandbrenging van een gemeenschappelijk 
gegevensuitwisselingsstructuur vast te stellen.  

Regionaal beleid 
Wetgevingsvoorstellen betreffende 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds (CF) 

Wetgevend De verordeningen zullen moeten worden aangepast/vervangen overeenkomstig de EU-prioriteiten en 
gericht zijn op de uitvoering van het cohesiebeleid voor de programmeringsperiode 2014-2020. Zij gaan 
vergezeld van nieuwe strategische EU-richtsnoeren betreffende cohesie voor de periode na 2013. 

EU-Cohesiebeleid: Strategisch verslag 
2010 – Mededeling over de uitvoering 

Niet-wetgevend Een overzicht maken van de 27 nationale strategische verslagen over de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het cohesiebeleid, de taken van het fonds en de doelstellingen van de strategische 
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van de cohesieprogramma's 2007-2013 
door de lidstaten 

richtsnoeren, de nationale strategische referentiekaders en de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en 
werkgelegenheid. 
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Mededeling over het vergroten van de 
bijdrage van het cohesiebeleid aan de 
duurzame ontwikkeling van de EU-regio's 
en de verwezenlijking van de Europa 
2020-strategie 

Niet-wetgevend Voorzien in richtsnoeren voor de wijze waarop de doelstellingen van het cohesiebeleid inzake duurzame 
ontwikkeling in overeenstemming kunnen worden gebracht met de visie van Europa 2020 wat betreft de 
bevordering van een groenere, meer concurrerende economie waarin efficiënter met hulpbronnen wordt 
omgegaan.  

Mededeling over het vergroten van de 
bijdrage van het cohesiebeleid aan de 
ontwikkeling van een kenniseconomie, 
regionale innovatie en de verwezenlijking 
van de Europa 2020-strategie 

Niet-wetgevend Voorzien in richtsnoeren voor de wijze waarop de doelstellingen van het cohesiebeleid in overeenstemming 
kunnen worden gebracht met de visie van Europa 2020 wat betreft slimme groei, door de ontwikkeling van 
op kennis en innovatie gebaseerde regionale economieën.  

EU-strategie voor het Donaugebied Niet-wetgevend De Europese Raad van juni 2009 verzocht de Commissie om vóór december 2010 een EU-strategie voor 
het Donaugebied te presenteren.  

Onderzoek en innovatie 
Mededeling over efficiënt gebruik van 
hulpbronnen in Europa en een slimme, 
duurzame bio-economie 

Mededeling Onderzoek, innovatie en onderwijs inschakelen om tot efficiënter gebruik van hulpbronnen in Europa te 
komen en voorzien in een visie en een actieplan voor een duurzame en innovatieve Europese bio-
economie. Vaststellen van een beleidskader en concrete acties die bijdragen tot de "innovatie-Unie" zoals 
bedoeld in de Europa 2020-strategie en voorzien in strategische agenda's, uitvoeringsvoorschriften en 
toezichtssystemen ter waarborging van de voortgang. 

Voorstel van de Commissie voor het 
achtste kaderprogramma  

Wetgevend Betreft het EU-kaderprogramma voor financiering van onderzoek in de periode 2014-2020. Het voorstel 
schetst de grote lijnen, die later worden uitgewerkt met een reeks voorstellen voor specifieke programma's 
en regels voor deelneming. 

Voorstellen van de Commissie voor 
het achtste Euratom-kaderprogramma 

Wetgevend Betreft het Euratom-kaderprogramma voor financiering van onderzoek in de periode 2014-2020. Het 
voorstel schetst de grote lijnen, die later worden uitgewerkt met een reeks voorstellen voor specifieke 
programma's en regels voor deelneming. 

(**) Voorstel voor een aanbeveling van 
de Raad inzake gezamenlijke 
programmering op het gebied van 
"landbouw, voedselzekerheid en 
klimaatverandering" 

Niet-wetgevend Zoals vastgesteld in Europa 2020, zal de Commissie zich inspannen om de Europese onderzoekruimte te 
voltooien, in het bijzonder door de gezamenlijke programmering met de lidstaten te bevorderen. Het 
verband tussen voedselzekerheid en de gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw is 
aangemerkt als een grote maatschappelijke uitdaging voor Europa, die vraagt om een gezamenlijk 
programmeringsinitiatief. 

(**) Voorstel voor een aanbeveling van 
de Raad inzake gezamenlijke 
programmering op het gebied van 
gezondheid, voeding en het voorkomen 
van voedingsgerelateerde ziekten 

Niet-wetgevend Het verband tussen gezondheid, voeding en het voorkomen van voedingsgerelateerde ziekten is 
aangemerkt als een grote maatschappelijke uitdaging voor Europa, die vraagt om een gezamenlijk 
programmeringsinitiatief.  

(**) Voorstel voor een aanbeveling van 
de Raad inzake gezamenlijke 
programmering op het gebied van 
cultureel erfgoed, klimaatverandering en 
veiligheid 

Niet-wetgevend Dit gezamenlijke programmeringsinitiatief zorgt ervoor dat de Europese lidstaten hun gecombineerde 
kritische massa optimaal benutten door hun inspanningen te coördineren. De belangrijkste doelstellingen 
zijn de bestudering van de impact van ecologische veranderingen op het cultureel erfgoed, de ontwikkeling 
van maatregelen ter bescherming en beveiliging van het cultureel erfgoed, en de duurzame ontwikkeling op 
het gebied van cultureel erfgoed. 

Voorstel betreffende het Euratom-
kaderprogramma voor activiteiten inzake 
onderzoek en onderwijs op het gebied van 
kernenergie (met inbegrip van ITER) 

Wetgevend De voorgestelde wetgeving, die betrekking heeft op 2012 en 2013, is gericht op voortzetting van de 
activiteiten van het zevende Euratom-kaderprogramma (vastgesteld in 2006) en op ondersteuning van de 
opbouwfase van ITER, overeenkomstig nieuwe begrotingsbehoeften.  
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Besluit inzake het specifieke programma 
voor indirecte acties 
 
Verordening met regels inzake 
deelneming en de verspreiding van 
onderzoeksresultaten 

De regels voor deelneming voorzien in een alomvattend kader dat ervoor moet zorgen dat het Euratom-
kaderprogramma efficiënt ten uitvoer wordt gelegd en door vereenvoudigde procedures voor alle 
deelnemers toegankelijk is. 

Mededeling van een overkoepelend 
actieplan voor de ontwikkeling van de 
EOR 

Niet-wetgevend Stappen vaststellen voor de tenuitvoerlegging van een onderzoeks- en innovatieplan. De mededeling zal 
samenhangen met de voorbereiding van het achtste kaderprogramma. 

Tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma 

Niet-wetgevend Lering trekken uit het zevende kaderprogramma, met het oog op het in 2011 voor te stellen achtste 
kaderprogramma. 

Diensten van algemeen belang 
Mededeling over een kwaliteitskader voor 
diensten van algemeen belang  

Niet-wetgevend Dit initiatief bouwt voort op het protocol gehecht aan het Verdrag van Lissabon. 

Herziening van het pakket diensten van 
algemeen belang (2005)  
 

Niet-wetgevend Het kader vervalt in november 2011. Bij de herziening moeten de regels worden aangepast in het licht van 
het in 2010 te voltooien evaluatieverslag. Een dergelijk initiatief moet worden bezien in het kader van de 
totstandbrenging van een kwaliteitskader voor openbare en maatschappelijke dienstverlening, 
overeenkomstig de politieke richtsnoeren van de voorzitter. 

Evaluatieverslag over het pakket 
diensten van algemeen belang (2005)  
 

Niet-wetgevend Dit verslag dient te worden opgesteld op basis van een openbare raadpleging die in de komende weken 
van start moet gaan. Initiatieven betreffende diensten van algemeen economisch belang moeten worden 
bezien in het kader van de totstandbrenging van een kwaliteitskader voor openbare en maatschappelijke 
dienstverlening.  

Slimme regelgeving 
Mededeling over slimme regelgeving Niet-wetgevend De prioriteiten voor slimme regelgeving van deze Commissie presenteren. Het gaat om acties ter 

vereenvoudiging van bestaande regelgeving en ter vermindering van de administratieve lasten, de 
ontwikkeling van een stelselmatiger beoordeling van het succes van wetgeving en beleid, en het gebruik 
van effectbeoordelingen om de kwaliteit van nieuwe voorstellen te waarborgen. 

Besluit van de Raad betreffende de 
solidariteitsclausule (voorstel dat samen 
met de HV/VV moet worden ingediend) 

Wetgevend Tenuitvoerlegging van de bepaling in artikel 222, lid 3, VWEU, dat de toepassing door de Unie van de 
solidariteitsclausule wordt geregeld bij een besluit, dat door de Raad op gezamenlijk voorstel van de 
Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid wordt vastgesteld. 

Belastingen en douane-unie 
Mededeling over de toekomstige btw-
strategie 

 Acties vaststellen voor vermindering van de administratieve lasten, bestrijding van fraude, alsmede 
modernisering en vereenvoudiging van het huidige systeem. 

Mededeling over belasting en 
ontwikkeling: Samenwerking met 
ontwikkelingslanden met het oog op 
goed bestuur in 
belastingaangelegenheden 

Niet-wetgevend Het beginsel van goed bestuur in belastingzaken bevorderen en ontwikkelingslanden steunen in hun strijd 
tegen belastingontduiking en andere schadelijke belastingpraktijken. Verbeteren van het beheer op het 
gebied van belastingen en overheidsfinanciën in deze landen. 

Herziening van de 
energiebelastingsrichtlijn 

Wetgevend In het kader van de Europa 2020-strategie het Europese systeem voor emissiehandel aanvullen en 
energieproducten belasten op grond van hun energie-inhoud en CO2-prestatie. Dit moet een belangrijke 
bijdrage leveren tot de bestrijding van de klimaatverandering en tot een duurzamer economie waarin 
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efficiënter met hulpbronnen wordt omgegaan. 
Herziening van de verordening inzake 
het optreden van de douaneautoriteiten 
ten aanzien van goederen waarvan wordt 
vermoed dat zij inbreuk maken op 
bepaalde intellectuele-eigendomsrechten  

Wetgevend Procedures vereenvoudigen en regels verduidelijken. 

Voorstel betreffende het vanaf 2011 toe 
te passen minimale standaardtarief voor 
btw  

Wetgevend Voorgesteld wordt het minimale standaardtarief voor btw, waarvan de geldigheid op 31/12/2010 verstrijkt, 
te handhaven. 

Voorstel betreffende de btw-behandeling 
van waardebonnen (en andere 
verkoopbevorderende regelingen) 

Wetgevend Moderniseren van de bestaande btw-regels (maatstaf van heffing) voor waardebonnen. 

Groenboek over een nieuw btw-strategie Niet-wetgevend Consultatiedocument over een nieuwe btw-strategie die moet zorgen voor aanpassing aan de 
veranderende economische situatie en met name rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van IT-technologie (met het oog op een in de tweede helft van 2011 te vast te stellen mededeling over een 
nieuwe btw-strategie). 

Mededeling over een "Citizens First"-
initiatief op het gebied van 
belastingbeleid 
 

Niet-wetgevend Stimuleren van de interne markt door na te gaan op welke gebieden de belangen van de burger gediend 
zouden zijn met initiatieven voor zachte wetgeving (zoals dubbele belasting, pensioen, tweede woning, 
vermogenswinst of inkomstenbelasting).  

Mededeling over coördinatie op het 
gebied van successierechten 
 

Niet-wetgevend Bevorderen van de coördinatie op het gebied van successierechten tussen de lidstaten ter voorkoming van 
dubbele belasting en dubbele niet-belasting in grensoverschrijdende situaties. 

Wetgevingsvoorstel voor een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB) 

Wetgevend Belastingregels vereenvoudigen, nalevingskosten verminderen en fiscale belemmeringen voor 
grensoverschrijdende handel wegnemen.  

Herziening van de richtlijn over de 
belastingregeling inzake uitkeringen van 
interest en royalty's tussen verbonden 
ondernemingen van verschillende 
lidstaten (herschikking) 

Wetgevend Uitbreiden van het toepassingsgebied van deze richtlijn door de drempels voor deelname te verlagen, 
indirecte deelnemingen op te nemen en de bijlage bij te werken (soorten ondernemingen). 
 

Handel 
Voorstel voor een verordening 
houdende toepassing van het 
algemeen preferentiestelsel (APS) 
vanaf 1 januari 2014 

Wetgevend Het huidige APS herzien en bijstellen teneinde voor eenvoud en voorspelbaarheid te zorgen; het stelsel zo 
inrichten dat zo veel mogelijk steun naar duurzame ontwikkeling en de behoeftigste ontwikkelingslanden 
gaat. 

Voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van overgangsregelingen 
voor internationale 
investeringsovereenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen  
 

Wetgevend Aangezien de EU bij het Verdrag van Lissabon uitsluitende bevoegdheid is toegekend betreffende directe 
buitenlandse investeringen, roept het voortbestaan van de internationale investeringsovereenkomsten van 
de lidstaten, en van de daarin aangegane verplichtingen, enige vragen op. De verordening moet 
rechtszekerheid over de status en geldigheid van internationale investeringsovereenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen bieden door toestemming te geven voor het van kracht blijven van dergelijke 
overeenkomsten en door te voorzien in een procedureel kader voor de onderhandelingen over en de 
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sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst.  
Mededeling over het EU-
investeringsbeleid 
 

Niet-wetgevend De grote lijnen voor de ontwikkeling van het investeringsbeleid van de EU uitzetten. Een verscheidenheid 
aan instrumenten/concepten aanreiken die als basis kunnen dienen voor de presentatie en bespreking van 
nieuwe richtsnoeren voor toekomstige investeringsonderhandelingen met derde landen.  

Voorstel voor een verordening houdende 
verlenging van de geldigheidsduur van 
het algemeen preferentiestelsel (APS) 
(overgangsverordening) 
 

Wetgevend Technische verlenging van het huidige stelsel van algemene tariefpreferenties (APS), met inbegrip van de 
speciale subregelingen APS+ en EBA ("Everything But Arms"). De voorgestelde verordening tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 732/2008 betreft alleen de technische wijzigingen die nodig zijn voor de 
verlenging van de geldigheidsduur van het huidige APS tot en met 31 december 2013. Het voorstel houdt 
niet in dat wordt beoordeeld of de huidige begunstigen nog in aanmerking komen voor het APS.  

Voorstel voor een verordening tot 
aanpassing van de besluitvorming inzake 
het handelsbeleid in het licht van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon 

Wetgevend De 'omnibus'-verordening betreft enkele specifieke besluitvormingsprocedures op het gebied van het 
handelsbeleid, waarop de comitologieprocedure eerder niet van toepassing was.  

Nieuwe handelsovereenkomst ter 
bestrijding van namaak (besluiten van de 
Raad tot machtiging van ondertekening 
en sluiting van de overeenkomst)  

Wetgevend Voorstel voor een besluit tot machtiging van de ondertekening van de overeenkomst en een voorstel voor 
een besluit over het sluiten van de overeenkomst. De ACTA-onderhandelingen moeten voorzien in een 
internationaal kader dat de handhaving van de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten bevordert 
door te zorgen voor betere internationale normen voor de bestrijding van grootschalige inbreuken op deze 
rechten, die dikwijls door criminele organisaties worden gepleegd. 

Verslag over handels- en 
investeringsbelemmeringen 

Niet-wetgevend Vaststellen hoe de markttoegang en de regelgeving voor EU-ondernemingen kunnen worden verbeterd. 

Vervoer 
Pakket duurzaam vervoer: herziening 
van de TEN-T-richtsnoeren 

Wetgevend/niet-
wetgevend 

Het wetgevingsvoorstel ter herziening van de huidige TEN-T-richtsnoeren is gericht op een kernnetwerk 
waarmee de belangrijkste doelstellingen van het TEN-T-beleid optimaal zouden moeten kunnen worden 
verwezenlijkt. Het gaat vergezeld van een verslag over de voortgang van de prioritaire TEN-T projecten en 
het TEN-T-beleid. 

Pakket duurzaam vervoer: strategisch 
plan inzake vervoerstechnologie 

Niet-wetgevend Voorzien in een strategisch kader voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van technologie, op basis 
van beleidsbehoeften en van een visie voor een geïntegreerd, efficiënt en milieuvriendelijk 
vervoerssysteem tegen 2050.  

Pakket veiligheid: Naar een Europese 
ruimte voor veilig wegvervoer tegen 
2020: strategische richtsnoeren voor 
veiligheid op de weg (mededeling) 

Niet-wetgevend Acties beschrijven voor een geïntegreerde bevordering van veiligheid op de weg (rijgedrag, voertuigen, 
infrastructuur) via diverse beleidssectoren (vervoer, gezondheidszorg, onderzoek, nieuwe technologie, 
externe dimensie van veiligheid op de weg).  

Verslag over veiligheidsscanners op 
luchthavens 
 

Niet-wetgevend Beoordelen hoe efficiënt veiligheidsscanners zijn, maar ook welke gevolgen zij hebben met betrekking tot 
gezondheid, grondrechten en privacy.  

Mededeling over passagiersrechten Niet-wetgevend Voor alle vervoerswijzen nagaan hoe het is gesteld met de passagiersrechten (onder meer op basis van de 
uitkomsten van openbare raadplegingen), beoordelen of de toepassing van de huidige EU-regels de 
passagiersrechten afdoende beschermt, en vaststellen op welke gebieden eventueel nadere actie is 
geboden.  

Pakket interne markt: herschikking van 
het eerste spoorwegpakket 

Wetgevend Verduidelijken van de bepalingen uit het eerste spoorwegpakket om te zorgen voor meer duidelijkheid en/of 
sturing met betrekking tot de tenuitvoerlegging.  
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Luchthavenpakket: Mededeling over 
luchthavenbeleid, vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen 

Wetgevend/niet-
wetgevend 

De stand van zaken op het gebied van het luchthavenbeleid beschrijven, de voortgang bij de 
tenuitvoerlegging van het actieplan voor capaciteit inventariseren en zorgen voor evaluatie van de 
slotsverordening en de richtlijn betreffende grondafhandeling.  

Pakket e-mobiliteit  Wetgevend/niet-
wetgevend 

De toepassing van nieuwe technologie introduceren in verschillende vervoerssectoren, om bij te dragen tot 
een efficiënt en duurzaam vervoerssysteem. De maatregelen betreffen geïntegreerde treinkaartverkoop, 
digitale tachografie, elektronische tolheffing, geïntegreerde maritieme data, enz.  

Pakket sociaal-maritieme agenda Wetgevend/niet-
wetgevend 

Bespreken van de diverse aspecten van het menselijk element van zeevervoer, met name op het gebied 
van opleiding en diplomering van zeevarenden (mededeling over een sociale agenda voor zeevervoer, 
voorstel voor een richtlijn inzake de controle van de toepassing van het IAO-Verdrag, voorstel tot 
herziening van Richtlijn 2008/106/EG inzake het opleidingsniveau van zeevarenden).  

Mededeling over de markt voor 
goederenvervoer over de weg 

Niet-wetgevend De werking evalueren van de interne markt voor goederenvervoer over de weg, met inbegrip van 
wegcabotage. 

Mededeling over toegang tot de 
spoorwegmarkten 

Niet-wetgevend De organisatie van de spoorwegmarkten evalueren, met inbegrip van het binnenlands personenvervoer.  
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Bijlage III: Lijst van vereenvoudigingsinitiatieven∗ 

Titel Soort 
vereenvoudigings-

actie 

Toepassingsgebied en doelstellingen Jaar 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1276/2008 van de Commissie 
inzake de controle aan de hand van fysieke controles bij de uitvoer 
van landbouwproducten waarvoor restituties of andere bedragen 
worden toegekend en Verordening (EG) nr. 612/2009 houdende 
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van 
restituties bij uitvoer voor landbouwproducten 

Herziening Bij het verrichten van deze controles voorzien de autoriteiten de 
douanedocumenten van handgeschreven aantekeningen. 
Standaardinformatie in digitale codes biedt een oplossing. Eén 
bijlage vervangt de bestaande vijf. 

2010 

Vereenvoudigingspakket tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het 
ELFPO en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen 
inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 
378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 

Herziening Verminderen van de administratieve lasten in verband met controle 
van de randvoorwaarden, vereenvoudigen van de areaalopgaven; 
beperken van het aantal verslagen van de lidstaten over 
plattelandsontwikkeling, voor bepaalde maatregelen uiterste 
betaaldata invoeren, en aanpassing van de regelgeving 
overeenkomstig de gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden 
krachtens het VWEU.  

2010 

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking 
van de goedkeuringsprocedure voor vrijwillige etiketteringsregeling 
voor rundvlees 

Herziening/intrekking Verminderen van de administratieve lasten in verband met de 
goedkeuring van vrijwillige rundvleesetikettering. Hiervoor is een 
wijziging van Verordening 1760/2000 vereist.  

2010 

Verordening van de Commissie met (nieuwe) regels voor 
voedseldistributie onder de meest behoeftigen in de Unie 

Herziening Voorzien in duidelijkere, eenvoudigere en doeltreffender 
uitvoeringsbepalingen voor de distributie van voedsel onder de 
meest behoeftigen in de Unie. 

2010 

Communautair initiatief inzake arbeidsgerelateerde spier- en 
skeletaandoeningen 

Herschikking De bepalingen betreffende de bescherming van de gezondheid en 
de veiligheid van werknemers tegen de risico's van spier- en 
skeletaandoeningen op het werk in één wetgevingsinstrument 
samenvoegen.  

2011 

Herziening van Richtlĳn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 
tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve 
vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers  
 
en van Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot 
aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met 
betrekking tot de rol van de werknemers 

Herziening Onderzoeken van mogelijke vereenvoudiging van de bepalingen 
inzake voorlichting en raadpleging van werknemers wanneer het 
volledige evaluatieverslag over Verordening (EG) nr. 1435/2003 
(statuut van de Europese coöperatieve vennootschap) in 2011 zal 
zijn voltooid. 

2011/12 
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Voorstel voor een verordening tot invoering van een 
registratiesysteem voor vervoerders van radioactief materiaal 

Herschikking Codificeren en vereenvoudigen van de EU-regelgeving voor 
veiliger, zekerder en doorzichtiger vervoer van radioactief materiaal. 

2010 

Herschikking van de wetgeving inzake basisnormen voor 
stralingsbescherming  

Herschikking Herschikken van tien besluiten in één richtlijn tot vaststelling van de 
basisnormen voor de bescherming van de gezondheid tegen de 
gevaren van blootstelling aan ioniserende straling, en deze normen 
in overeenstemming brengen met de aanbevelingen van de 
Internationale Commissie voor stralingsbescherming (ICRP).  

2011 

Herziening van een aanbeveling over radiologische gevolgen Herziening Verduidelijken, vereenvoudigen en verbeteren van de aanbeveling 
betreffende de toepassing van artikel 37, krachtens welk de 
Commissie adviezen uitbrengt over de tenuitvoerlegging van 
plannen die leiden tot lozing van radioactieve afvalstoffen met 
mogelijke radiologische gevolgen voor naburige lidstaten. 

2010 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van 
voertuigen van de L-categorie en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

Intrekking  Verminderen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, 
de EU, en de nationale wetgevers en typegoedkeuringsinstanties. 

2010 

Verordening betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of 
bosbouwtrekkers (intrekking van 24 richtlijnen) 

Intrekking  24 richtlijnen intrekken en vervangen door één verordening.  2010 

Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op 
aanpassing aan de technische vooruitgang, van de Richtlijnen 
80/720/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG en 87/402/EEG van de 
Raad en van de Richtlijnen 2000/25/EG en 2003/37/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring 
van landbouw- en bosbouwtrekkers 

Herziening Wijzigen van 6 richtlijnen inzake landbouwtrekkers ter 
verduidelijking en verbetering van de technische vereisten. 

2010 

Richtlijn 94/25/EG met betrekking tot pleziervaartuigen   Verbeteren van de lawaai- en uitlaatemissies van pleziervaartuigen 
en zowel de volksgezondheid als het milieu beter beschermen; 
daarbij de nalevingskosten beperken die voortvloeien uit de 
uiteenlopende emissienormen in verschillende rechtsgebieden. De 
richtlijn wordt afgestemd op het nieuwe wettelijk kader (Besluit 
768/2008/EG). 

2010 

Richtlijn 97/68/EG inzake de uitstoot van verontreinigende gassen 
en deeltjes door niet voor de weg bestemde mobiele machines 

  Vereenvoudigen van de regels inzake de verhandeling van niet voor 
de weg bestemde mobiele machines, met inbegrip van de 
typegoedkeuring, en deze afstemmen op het nieuwe wettelijk kader 
(Besluit 768/2008/EG).  

2010 

Richtlijn 2000/14/EG betreffende de geluidsemissie in het milieu 
door materieel voor gebruik buitenshuis 

  De toepassing van de richtlijn vereenvoudigen, de procedures voor 
conformiteitsbeoordeling herzien en het markttoezicht verbeteren. 
De richtlijn wordt afgestemd op het nieuwe wettelijk kader (Besluit 
768/2008/EG). 

2010 

Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur  

  Tal van onpraktische en ondoelmatige administratieve bepalingen 
vervangen door modernere elektronische middelen, met een accent 
op handhaving en betere instrumenten voor nationale autoriteiten. 

2010 
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Meststoffen – Ontwerp-verordening van de Commissie tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen, tot 
aanpassing aan de technische vooruitgang van de bijlagen I en IV 
daarvan  

Herziening Wijzigen van bijlage IV van de verordening om te waarborgen dat 
CEN-normen voor officiële controles kunnen worden gebruikt.  

2011 

Richtlijn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2003 tot wĳziging van Richtlĳn 96/82/EG van de Raad 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen 
waarbĳ gevaarlĳke stoffen zĳn betrokken 

  Vereenvoudigen/stroomlijnen van bepalingen, teneinde de 
administratieve lasten te verminderen, met name op het gebied van 
rapportageverplichtingen. 

2010 

Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water. 

  Met een risicogerelateerde beleidsaanpak bijdragen tot 
vereenvoudiging van het watervoorraadbeheer en de lasten in 
verband met toezicht en rapportage verminderen.  

2010 

Wetgevingsvoorstel betreffende de samenhang/vereenvoudiging 
van het acquis inzake afvalverwerking (productspecifieke 
afvalwetgeving op één lijn brengen met de kaderrichtlijn 
afvalstoffen; dit omvat ook de richtlijnen betreffende afgedankte 
voertuigen, batterijen en verpakkingsmateriaal)  

Herziening Een volledige screening van de EU-richtlijnen inzake recycling door 
de volgende Commissie.  

2012 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1172/98 van 25 mei 
1998 betreffende de statistische registratie van het 
goederenvervoer over de weg. 

Herziening Malta vrijstellen van de rapportageverplichtingen van Verordening 
nr. 1172/98 van de Raad.  

2011 

Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende 
afvalstoffenstatistieken 

Herziening De verordening vereenvoudigen en stroomlijnen met andere 
rapportageverplichtingen uit hoofde van de EU-afvalwetgeving.  

2010 

Richtijn 2001/109/EG van het EP en de Raad betreffende 
fruitbomen 

  Beperken van het aantal variabelen in boomgaardenquête, op 
nationaal niveau drempels vaststellen op grond waarvan vrijstelling 
van de rapportageverplichting kan worden verleend, en het gebruik 
van administratieve gegevens of andere bronnen bevorderen (in 
plaats van enquêtes).  

2010 

Richtlijn 95/57/EG van de Raad van 23 november 1995 betreffende 
de verzameling van statistische informatie op het gebied van het 
toerisme  

Herziening Het toepassingsgebied van de richtlijn wijzigen ter vermindering van 
het aantal rapportageverplichtingen. De lidstaten toestaan om 
statistieken op te stellen op grond van ramingen, in plaats van 
enquêtes. 

2010 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken 

Herziening Afschaffen van tussenstappen die de burgers moeten doorlopen 
met het oog op de erkenning en tenuitvoerlegging van een 
rechterlijke beslissing in het buitenland.  

2011 

Voorstel voor een wijziging van de EU-rechtsinstrumenten op het 
gebied van gegevensbescherming 

Herziening Het EU-rechtskader voor de bescherming van persoonsgegevens 
op één lijn met het Verdrag van Lissabon brengen, vereenvoudigen 
en aanpassen aan de technologische ontwikkelingen.  

2010 

Wijzigingen van de Schengengrenscode 
 

Herziening De code in overeenstemming brengen met de verordening 
betreffende het programma voor geregistreerde reizigers en de 
verordening betreffende het inreis/uitreissysteem, grenscontroles op 
specifieke punten vereenvoudigen en harmoniseren, en 
tekortkomingen verhelpen die sinds de vaststelling van de code zijn 

2011 
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geconstateerd. 
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 betreffende 
de instandhouding door middel van technische maatregelen van de 
visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Sont 

Herziening De wijziging is nodig, gelet op de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon en het feit dat de bepalingen inzake technische 
maatregelen, die momenteel in de verordening betreffende 
vangstmogelijkheden in de Oostzee zijn vervat, een andere plaats 
moeten krijgen. 

2010 

Verordening van de Commissie houdende regels voor de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1244/2009 van de 
Raad tot vaststelling van een communautaire regeling voor 
inspectie, bewaking, controle, toezicht en handhaving van de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid, en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad van 26 april 2005 tot 
oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole  

Herziening Moderniseren van de procedures, betere rechtshandhaving 
vergemakkelijken en de lasten voor de sector en de 
overheidsdiensten verminderen door meer gebruik te maken van IT-
instrumenten, zodat de rapporteringsverplichtingen kunnen worden 
afgezwakt.  

2010 

Voorstellen over de hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid 

Herziening De hervorming omvat onder meer een nieuwe basisverordening 
betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid, met inbegrip van 
aquacultuur, een nieuwe verordening over de gemeenschappelijke 
marktordening en financiële voorstellen. De regelgeving wordt waar 
mogelijk vereenvoudigd.  

2011 

Voorstel voor een richtlijn voor de volledige herziening van de 
vierde en zevende richtlijn van de Raad, met het oog op (een) voor 
te stellen richtlijn(en) 

Herziening Grondige herziening van de vierde en zevende 
jaarrekeningenrichtlijnen rekening houdend met de specifieke 
belangen van kmo's. 

2011 

Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 
betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) 

 Vereenvoudigen van de regels inzake het opzetten van een 
Europese vennootschap (SE) en het verplaatsen van de zetel. 

2012 

Herschikking van Verordening (EG) nr. 725/2004 betreffende de 
verbetering van de beveiliging van schepen en tot intrekking van de 
havenfaciliteitenrichtlijn over het verhogen van veiligheid van 
havens  

Herschikking Verduidelijken en verbeteren van de bestaande bepalingen na 
evaluatie van de tenuitvoerlegging van de relevante wetgeving door 
de lidstaten.  

2012 

Pakket e-mobiliteit: herschikking van Verordening (EG) nr. 3821/85 
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (tachograaf) 

Herschikking De wetgeving bijwerken om de veiligheid en functionaliteit van de 
digitale tachograaf voor beroepschauffeurs te vergroten. De 
administratieve lasten voor het bedrijfsleven verminderen en 
controles betrouwbaarder maken, om eerlijke concurrentie tussen 
wegtransportbedrijven te waarborgen.  

2011 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de uitrusting van zeeschepen 

Herschikking De rechtszekerheid vergroten, en daarmee de doeltreffendheid van 
de richtlijn. Meer gebruikmaken van Europese normen.  

2010 

Pakket interne markt: herschikking van het eerste spoorwegpakket 
– vereenvoudiging en modernisering van de wetgeving inzake de 
toegang tot de spoorwegmarkt 

Herschikking Drie richtlijnen samenvoegen en herstructureren, kruisverwijzingen 
verwijderen, bepalingen uit het eerste spoorwegpakket 
verduidelijken en zorgen voor meer duidelijkheid en/of sturing met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging.  

2010 

Wetgevingsvoorstel tot herschikking van de richtlijn betreffende een 
monitoringsysteem voor de zeescheepvaart 

Herschikking Integreren van en aanpassen aan recente technische 
ontwikkelingen. Tot een meer geïntegreerd monitoringsysteem voor 
de zeescheepvaart komen. 

2012 

Richtlijn 96/50/EG van de Raad betreffende de harmonisatie van de 
voorwaarden voor de afgifte van nationale vaarbewijzen voor 
binnenvaartuigen welke bij het goederen- en personenvervoer in de 

  Meer juridische duidelijkheid verschaffen, schippers eenvoudiger 
toegang tot de Rijn bieden en zorgen voor betere veiligheidsnormen 
op alle waterwegen in de EU.

2010 
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Gemeenschap gebruikt worden  
Herschikking van Verordening (EG) nr. 766/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de 
administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking 
tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste 
toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften 

Herschikking Verordening 766/2008 en Besluit 2009/917/JBZ van de Raad van 
30 november 2009 inzake het gebruik van informatica op 
douanegebied hebben gedeeltelijk op dezelfde zaken betrekking. 
De doelstelling is om, overeenkomstig de bepalingen van het 
VWEU (artikelen 33 en 325), tot één instrument te komen. 
Impact: met name betere toegang tot het recht. 

2011 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement: eenvoudiger tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek 

Herziening Interinstitutioneel debat op gang brengen door de opties voor 
vereenvoudiging te presenteren met het oog op concrete acties 
overeenkomstig de huidige wetgeving, of in de vorm van 
wetgevingsvoorstellen. 

2010 

Nieuwe voorstellen tot herschikking van de huidige richtlijnen 
betreffende medische hulpmiddelen (90/385, 93/42, 98/79) 

Herschikking De voorschriften vereenvoudigen en versterken om een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid te waarborgen en 
tegelijkertijd te zorgen voor het soepel functioneren van de interne 
markt. 

2011 

Herschikking van richtlijnen inzake materialen en voorwerpen van 
kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, 
in één verordening van de Commissie  

Herschikking De verlening van vergunningen voor nieuwe additieven en 
monomeren versnellen en de voorschriften inzake migratietests 
vereenvoudigen.  

2010 

Richtlijnen van de Commissie tot wijziging van bepaalde 
voorschriften van richtlijnen inzake het in de handel brengen van 
zaaizaad, ter bescherming van plantaardige genetische 
hulpbronnen (zaadmengsels) – met het oog op consolidering van 
de interne markt  
- Richtlijn 66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel 
brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen 
- Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel 
brengen van zaaigranen 
- Richtlijn 2002/53/EG van de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen 
- Richtlijn 2002/54/EEG van de Raad betreffende het in de handel 
brengen van bietenzaad 
- Richtlijn 2002/55/EG van de Raad betreffende het in de handel 
brengen van groentezaad 
- Richtlijn 2002/56/EG van de Raad betreffende het in de handel 
brengen van pootaardappelen 
- Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel 
brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en 
vezelgewassen 
- Richtlijn 68/193/EEG van de Raad betreffende het in de handel 
brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken 
- Richtlijn 1998/56/EG van de Raad betreffende het in de handel 
brengen van teeltmateriaal van siergewassen 
- Richtlijn 92/33/EEG van de Raad betreffende het in de handel 

  Op grond van een evaluatie van het hele acquis op dit gebied de 
voorschriften vereenvoudigen en de administratieve lasten 
verminderen.  

2010 
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brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, 
met uitzondering van zaad 
- Richtlijn 92/34/EEG van de Raad betreffende het in de handel 
brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van 
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt 
- Richtlijn 1999/105/EG van de Raad betreffende het in de handel 
brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal 
Verordening van het EP en de Raad tot herziening van Richtlijn 
2009/39/EG betreffende voor bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen (herschikking)  

Herschikking De regels vereenvoudigen en de administratieve belasting 
verminderen door rekening te houden met andere horizontale en 
verticale wetgeving, inzake claims, voedingssuplementen en 
verrijking van levensmiddelen.  

2010 

Mededeling over de toekomstige btw-strategie Herbeoordeling De administratieve belasting verminderen, fraude bestrijden en het 
huidige stelsel moderniseren en vereenvoudigen, voortbouwend op 
de resultaten van de raadpleging over het Groenboek.  

2011 

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtijn wat 
de behandeling met betrekking tot btw betreft van de overheid en 
de vrijstelling voor sommige activiteiten in het openbaar belang 

Herziening Zorgen voor een meer geharmoniseerd en neutraal btw-stelsel, met 
name door definities te verduidelijken.  

2011/12 
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Bijlage IV: lijst van in behandeling zijnde voorstellen die worden ingetrokken 

 

COM/SEC – Interinstitutionele 
referentie 

Titel  Motivering 

COM(1980) 298 Voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD tot vaststelling 
van de basisprijs,de interventieprijs en de referentieprijs in de sector 
schapevlees voor het verkoopseizoen 1980/81 

Niet langer relevant 

COM(2007) 712 
2007/0246 (ACC) 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de 
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Australië inzake de 
handel in wijn 

Niet langer relevant. Het besluit is vastgesteld door de Raad 
als Besluit 2009/49 op basis van het voorstel in COM(2008) 
653  

COM(2007) 239 Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot vaststelling van de 
financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds 
(aanvullende tranche 2007) 

Niet langer relevant omdat de Raad op 28.6.2007 een 
beschikking heeft gegeven op basis van het voorstel van de 
Commissie COM(2007) 321 van 16.6.2007. 

COM(1979) 345 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende toekenning van een 
buitengewone financiele bijdrage aan de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal (EGKS) ten laste van de algemene begroting van de 
gemeenschappen  

Niet langer relevant 

COM(1998) 96 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening 
door de Europese Gemeenschap van een protocol bij het Raamverdrag van 
de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 

Niet langer relevant. Conclusies van de Raad goedgekeurd 
op 16.6.1998. 

COM(2006) 602 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het 
standpunt dat de Europese Gemeenschap moet innemen met betrekking tot 
een Voorstel tot wijziging van het Protocol van Kyoto bij het raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 

Niet langer relevant. Het voorstel heeft betrekking op een 
bijeenkomst van de partijen bij het Kyotoprotocol 
(COP/MOP2) in november 2006. 
 

COM(1980) 863/2 Voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD betreffende de 
rentesubsidie op sommige leningen toegestaan in het kader van de 
buitengewone steun van de Gemeenschap ten behoeve van de 
wederopbouw van door de aardbeving van november 1980 in Italië getroffen 
gebieden  

Niet langer relevant 

SEC(2002) 1110 Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad aan Portugal om het 
buitensporige overheidstekort te verhelpen - Toepassing van artikel 104, lid 
7, van het Verdrag 

Niet langer relevant 

SEC(2002) 1118 Aanbeveling voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende het 
bestaan van een buitensporig tekort in Portugal - Toepassing van artikel 
104, lid 6, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

Niet langer relevant 

SEC(2010) 1246/1 Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD strekkende tot het 
geven van een vroegtijdige waarschuwing aan Frankrijk ter voorkoming van 
een buitensporig tekort 

Niet langer relevant 

SEC(2010) 1246/2 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot openbaarmaking van de Niet langer relevant 
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aanbeveling strekkende tot het geven van een vroegtijdige waarschuwing 
aan Frankrijk ter voorkoming van een buitensporig tekort 

SEC(2005) 994 Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD aan Portugal om het 
buitensporige overheidstekort te verhelpen 

Niet langer relevant 

COM(2002) 615 
2002/0262(ACC) 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het door de 
Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van de oprichting van een 
Gemengd Raadgevend Comité waarover moet worden besloten door de 
Associatieraad die werd ingesteld bij de Europa-Overeenkomst tussen de 
Europese Gemeenschappen en Litouwen 

Niet langer relevant 

COM(1986) 14 Voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD tot wijziging van 
de Verordening (EEG) nr. 1365/75 betreffende de oprichting van een 
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden 

Niet langer relevant 

COM(2001) 344 
2001/0137/ COD 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD tot wijziging, ten gunste van de medewerkers van de leden 
van het Europees Parlement, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 
Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen 
de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 
Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 

Niet langer relevant. Geregeld bij Verordening 883/2004. 
 

SEC(1993) 1465 ONTWERP-BESLUIT VAN DE RAAD houdende richtsnoeren voor de 
onderhandelingen door de Commissie over een internationaal verdrag 
inzake nucleaire veiligheid  

Niet langer relevant. Euratom is tot het verdrag toegetreden 
op grond van een besluit van de Raad van 7 december 
1998.  

COM(2003) 32/1 
2003/0021/CNS 

Voorstel voor een RICHTLIJN (EURATOM) VAN DE RAAD houdende 
vaststelling van de fundamentele verplichtingen en algemene beginselen op 
het gebied van de veiligheid van nucleaire installaties 

Niet langer relevant, de Richtlijn (Euratom) tot oprichting van 
een communautair kader voor nucleaire veiligheid is op 
18.6.2009 goedgekeurd. 

   
COM(2004) 716 
2004/0249/CNS 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende toezicht en 
controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde 
splijtstof 

Niet langer relevant. De Raad heeft een voorstel op basis 
van COM(2005) 673 goedgekeurd  

COM(2006) 179 Ontwerp INTERINSTITUTIONELE OVEREENKOMST betreffende de 
interinstitutionele samenwerking in het kader van de internationale 
verdragen waarbij de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar 
lidstaten partij zijn 

Niet langer relevant 

COM(2007) 748 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het door de Europese 
Gemeenschap in te nemen standpunt tijdens de bijeenkomst van de 
ministerraad van de Energiegemeenschap (Belgrado, 18 december 2007) 

Niet langer relevant 

COM(1979) 179 Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot machtiging van de 
Commissie deel te nemen aan de onderhandelingen over het sluiten van 
een overeenkomst inzake de instandhouding van migrerende wilde 
diersoorten  

Niet langer relevant 

COM(1985) 281 Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Commissie wordt Niet langer relevant 
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gemachtigd om namens de Gemeenschap te onderhandelen over de 
vaststelling van programma' s en maatregelen in het kader van het Verdrag 
ter voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf het land 

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

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Commissie wordt 
gemachtigd in het kader van de kennisgevings- en overlegprocedures van 
de OESO en het UNEP betreffende de handel in bepaalde gevaarlijke 
chemische stoffen namens de Gemeenschap te onderhandelen  

Niet langer relevant 

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

ONTWERP-RESOLUTIE VAN DE RAAD over de oprichting van het 
Europees Milieuagentschap  

Niet langer relevant. Conclusies van de Raad goedgekeurd 
op 09.11.1995. 

COM(1998) 344 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening door 
de Europese Gemeenschap van het VN/ECE-Verdrag inzake toegang tot 
informatie, inspraak door de bevolking en mogelijkheid van verhaal in 
milieuzaken 

Niet langer relevant. Conclusies van de Raad goedgekeurd 
op 17.6.1998. 

COM(2007) 367 
2007/0126/ COD 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot intrekking van richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor 
een gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire 
mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen 
frequentiebanden 

Niet langer relevant.De Commissie diende een gewijzigd 
voorstel COM(2008) 762 in, dat door de wetgever is 
goedgekeurd als Richtlijn 2009/114/EG van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/372/EEG 
van de Raad.  

COM(2006) 255 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de 
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de 
Republiek Bulgarije betreffende de deelneming van Bulgarije aan de 
werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving 

Niet langer relevant 

COM(2006) 256 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de 
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië betreffende 
de deelneming van Roemenië aan de werkzaamheden van het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

Niet langer relevant 

COM(2006) 752/3 Voorstellen voor BESLUITEN VAN DE RAAD betreffende de sluiting 
namens de Europese Gemeenschap van het Protocol tussen de Europese 
Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het 
Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom 
Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese 
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop 
Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de 
ontwikkeling van het Schengenacquis 

Niet langer relevant door de inwerkingtreding van het 
VWEU; samengevoegd met COM(2006) 752/4 

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

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen 

De Commissie is voornemens in 2011 een nieuw voorstel in 
te dienen. 

COM(2007) 306 
2007/0104/CNS 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de installatie, de 
werking en het beheer van een communicatie-infrastructuur voor het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) 

Het doel van dit (en het volgende) voorstel was een 
specifieke rechtsgrondslag te vestigen voor een nieuw 
contract voor de betrokken activiteiten. De aanbesteding is 
nu afgerond en daarom zijn de twee voorstellen niet langer 
relevant. 
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COM(2007) 311 
2007/0108/CNS 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de 
installatie, de werking en het beheer van een communicatie-infrastructuur 
voor het Schengeninformatiesysteem (SIS) 

Het doel van dit (en het vorige) voorstel was een specifieke 
rechtsgrondslag te vestigen voor een nieuw contract voor de 
betrokken activiteiten. De aanbesteding is nu afgerond en 
daarom zijn de twee voorstellen niet langer relevant. 
 

COM(1980) 722 
1980/1031/CNS 

Voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD inzake de 
vaststelling van de voor 1981 geldende totaal toegestane vangsten voor 
bepaalde visbestanden in de visserijzone van de Gemeenschap, de bij deze 
vangsten in acht te nemen voorschriften en het voor de Gemeenschap 
beschikbare gedeelte 

Niet langer relevant 

COM(2007) 595 
2007/0222 (APP) 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot machtiging van de 
Commissie om wijzigingen goed te keuren in de protocollen bij de 
partnerschapsovereenkomsten inzake visserij die zijn gesloten tussen de 
Europese Gemeenschap en derde landen 

Niet langer relevant vanwege de nieuwe 
wetgevingsprocedures voor de goedkeuring van 
partnerschapsovereenkomsten waarin het Verdrag van 
Lissabon voorziet. 

COM(2007) 782 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de opzegging van 
het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële 
tegenprestatie in het kader van de Partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek 
Mauritanië 

Niet langer relevant. Verordening (EG) nr. 704/2008 van de 
Raad is vastgesteld op 15 juli 2008. 

COM(2008) 324 
2008/0112/CNS 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de 
instandhouding van visbestanden via technische maatregelen 

Niet langer relevant. Verordening (EG) nr. 1288/2009 van de 
Raad is vastgesteld op 27.11.09 en voorziet in technische 
overgangsmaatregelen van 1.1.2010 tot en met 30.6.2011. 

COM(1975) 490 
1975/1012/CNS 

Voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD inzake een 
systeem ter observering van de markten van het goederenvervoer per spoor, 
over de weg en te water tussen de lidstaten 

Niet langer relevant 

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

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de 
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije 
inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten 

Niet langer relevant  

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

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de 
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië inzake 
bepaalde aspecten van luchtdiensten 

Niet langer relevant  

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

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD betreffende een betere beveiliging van de bevoorradingsketen 

Niet langer relevant. De doelstellingen van dit voorstel zijn 
bereikt met Verordening (EG) nr. 450/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek (gemoderniseerd 
douanewetboek). 

COM(2005) 468 
2005/0198 (APP)  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende machtiging tot het 
sluiten, namens de Europese Gemeenschap, van een memorandum van 
overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse 
Bondsraad betreffende een bijdrage van de Zwitserse Bondsstaat tot het 
terugbrengen van economische en sociale verschillen in de uitgebreide 
Europese Unie en houdende machtiging van bepaalde lidstaten om 

Niet langer relevant. Dit voorstel is overgenomen door het 
Memorandum van overeenstemming tussen de Europese 
Unie en de Zwitserse Bondsraad. 
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individueel overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat over de 
tenuitvoerlegging van het memorandum te sluiten 

COM(1998) 339 Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende het voorlopige 
verbod op de verkoop in Oostenrijk van genetisch gemodificeerde maïs (Zea 
mays L.) met de gecombineerde modificatie voor insectendodende 
eigenschappen door het Bt-endotoxinegen en voor verhoogde tolerantie 
voor het herbicide glufosinaatammonium 

Niet langer relevant 
 
 

COM(1998) 340 Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende het voorlopige 
verbod op het gebruik en de verkoop in Luxemburg van genetisch 
gemodificeerde maïs (Zea mays L.) met de gecombineerde modificatie voor 
insectendodende eigenschappen door het Bt-endotoxinegen en voor 
verhoogde tolerantie voor het herbicide glufosinaatammonium 

Niet langer relevant 
 

COM(2003) 537 
2003/0208/ COD 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van 
uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden 
die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie en 
associatieproces van de Europese Unie (gecodificeerde versie) 

Niet langer relevant. Codificatie bij Verordening (EG) nr. 
1215/2009 van 30 november 2009 – COM(2008) 889  

COM(2004) 232 
2004/0074/ COD 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de verlening van vergunningen aan 
spoorwegondernemingen (gecodificeerde versie) 

Niet langer relevant. Te vervangen door een nieuw 
herschikkingsvoorstel dat wordt voorbereid 

COM(2006) 286 
2006/0100/ COD 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-
organismen  

Niet langer relevant. Codificatie bij Richtlijn 2009/41/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009.  

COM(2006) 497 
2006/0164/ COD 

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD inzake de verstrekking van statistieken van de 
nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de 
Atlantische Oceaan vissen (Gecodificeerde versie) 

Niet langer relevant. Codificatie bij 
Verordening (EG) nr. 217/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 maart 2009 – COM(2007) 762 

COM(2007) 3442007/0162/ COD Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de voorgeschreven platen en gegevens, en de plaats en 
wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten 
worden aangebracht (Gecodificeerde versie) 

Niet langer relevant. Basisbesluit ingetrokken bij 
Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009. 

COM(2007) 451 
2007/0162/ COD 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen 
en aanhangwagens daarvan (Gecodificeerde versie) 

Niet langer relevant. Basisbesluit ingetrokken bij 
Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009. 

COM(2007) 867 
2007/0298/ COD 

Voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van 
een trans-Europees vervoersnet (gecodificeerde versie) 

Niet langer relevant. Vervangen door voorstel tot 
herschikking COM(2009) 391 

COM(2007) 873 
2007/0299/ COD 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige 
wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde 
versie) 

Niet langer relevant. De Commissie is voornemens in 2011 
een voorstel in te dienen tot herschikking van Richtlijn 
93/7/EEG 

COM(2003) 841 
2003/0331/CNS 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 
2003/49/EG betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake 
uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van 

Niet langer relevant. Er is een nieuw voorstel gepland voor 
2010/2011 
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verschillende lidstaten. 
COM(2004) 227/2 
2004/0072/CNS 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 
92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop 

Niet langer relevant door de vaststelling van Richtlijn 
2008/118 

SEC(2004) 1015 Ontwerp BESLUIT 1/2004 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EG-EVA 
“GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER” tot wijziging van de 
Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke 
regeling inzake douanevervoer - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van 
de Gemeenschap  

Niet langer relevant. De voorgestelde wijzigingen zijn 
opgenomen in de Overeenkomst (Besluit 2005/558/EG van 
17 juni 2005).  

COM(2006) 263 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Griekenland en Portugal 
worden gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van 
artikel 21, lid 1, van Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van 
de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 

Niet langer relevant omdat de bijzondere maatregelen nu 
worden toegestaan door de richtlijn zelf (artikel 199 van de 
btw-richtlijn)  

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

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van de Interimovereenkomst betreffende de handel 
en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal, en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds 

Het voorstel is 15 jaar oud en zowel de institutionele als de 
politieke context is veranderd. De Commissie bereidt 
momenteel een gezamenlijk interimplan voor Wit-Rusland 
voor bij wijze van follow-up van de conclusies van de Raad 
van november 2009.  

COM(2005) 326 
2005/0132/ COD 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende 
onderhandelingen over overeenkomsten inzake de handel in diensten 
andere dan vervoerdiensten 

Dit voorstel is niet langer relevant sedert de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon, dat de EU exclusieve 
bevoegdheid geeft om te onderhandelen over 
overeenkomsten inzake de handel in diensten. 

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

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, 
namens de Gemeenschap, van een aanvullend protocol inzake 
conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de 
Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen 
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 
Bulgarije, anderzijds 

Het voorstel is niet langer relevant sinds de toetreding van 
Bulgarije op 1 januari 2007. 

COM(2006) 147 
2006/0052/ COD 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst die door de EG is gesloten naar 
aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de 
GATT 1994, houdende aanvulling op bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 
2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur 
en het gemeenschappelijk douanetarief 

Niet langer relevant. De voorgestelde aanvulling van bijlage I 
bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad was reeds 
gedaan in het kader van de vergelijkbare "Overeenkomst ad 
artikel XXIV, lid 6" met de Volksrepubliek China (Besluit van 
de Raad 2006/398 en Verordening van de Raad 838/2006). 

  


