
WNIOSKI WYCOFANE PRZEZ KOMISJĘ W WYNIKU PRZEGLĄDU ZE WZGLĘDU NA ICH
OGÓLNE ZNACZENIE, ICH WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ I INNE ASPEKTY

(2006/C 64/03)

W wyniku przeglądu nierozstrzygniętych wniosków, który stanowi element inicjatywy podjętej w celu
lepszego stanowienia prawa w ramach partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii
Europejskiej, Komisja postanowiła wycofać niektóre wnioski, w odniesieniu do których prawodawca nie
podjął jeszcze decyzji i które uznano za niezgodne z kryteriami lizbońskimi lub z wymogami lepszego
stanowienia prawa, w przypadku których dalszy postęp procesu legislacyjnego jest mało prawdopodobny
lub takie, którez powodów obiektywnych nie są już aktualne.

Komisja postanowiła również wycofać wniosek dotyczący usług portowych, 2004/0240/COD.

WYKAZ WYCOFANYCH WNIOSKÓW

Dokument Procedura
międzyinstytucjonalna Tytuł (*) Publikacja w Dz.U. (**)

Rolnictwo

KOM(1988) 431-2 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej zasady i
warunki oficjalnie popieranych kredytów eksportowych na
produkty rolne

KOM(1994) 480 1994/0254/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) w sprawie uzna-
wania utraconych zabezpieczeń, poręczeń i gwarancji złożonych
w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenie
(EWG) nr 352/78

KOM(2000) 278-2 2000/0152/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1251/1999 ustanawiające system
wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych, w celu
włączenia ryżu

Dz.U. C 311 E z 31.10.2000, str.
342-344

KOM(2003) 89 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zezwalającego na
oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez
ludzi niektórych przywożonych win, które mogły być poddane
procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu
(WE) nr 1493/1999

Dz.U. C 76 z 25.3.2004, str. 2

Konkurencja

KOM(1997) 218-2 1997/0137/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego
rozporządzenie (EWG) nr 3975/87 ustanawiające procedurę
stosowania reguł konkurencji do przedsiębiorstw w sektorze
transportu lotniczego

Dz.U. C 165 z 31.5.1997, str. 14

KOM(1997) 218-3 1997/0138/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) w sprawie stoso-
wania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych grup porozumień i
praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego między
Wspólnotą a państwami trzecimi

Rozwój

KOM(1999) 273 Wniosek dotyczący decyzji Rady i przedstawicieli państw człon-
kowskich, zebranych w Radzie, upoważniającej Komisję do
podjęcia negocjacji z krajami AKP w celu zmiany trzeciej
Konwencji AKP-EWG podpisanej w Lomé w dniu 8 grudnia
1984 r., czwartej Konwencji AKP-EWG podpisanej w Lomé w
dniu 15 grudnia 1989 r. i czwartej Konwencji AKP-WE zmie-
nionej Porozumieniem podpisanym na Mauritiusie w dniu 4
listopada 1995 r.

(*) Ponieważ wnioski te nie zostały wcześniej przetłumaczone na język polski, ani opublikowane w tym języku, ich
tytuły przetłumaczono do celów niniejszej publikacji.

(**) W przypadku niektórych wniosków niedostępne są dane dotyczące publikacji w Dz.U.
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Dokument Procedura
międzyinstytucjonalna Tytuł (*) Publikacja w Dz.U. (**)

Sprawy gospodarcze i finansowe

SEC(2004) 485-2 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podania do
publicznej wiadomości zalecenia w celu wcześniejszego
ostrzeżenia Włoch i zapobieżenia wystąpieniu nadmiernego defi-
cytu

Rozszerzenie

KOM/(1996) 260 1996/0153/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia porozu-
mienia w formie wymiany listów w dziedzinie certyfikacji
produktów przemysłowych objętych Układem Europejskim
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z
jednej strony, a Rzeczpospolitą Polską, z drugiej strony

KOM(1999) 675 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Węgierską, z drugiej strony, w celu przyjęcia przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

KOM(1999) 676 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rzecz-
pospolitą Polską, z drugiej strony, w celu przyjęcia przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

KOM(1999) 678 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Estońską, z drugiej strony, w celu przyjęcia przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Dz.U. C 247 E z 31.8.1999, str.
23-25

KOM(1999) 679 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Czeską, z drugiej strony, w celu przyjęcia przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

KOM(1999) 680 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Łotewską, z drugiej strony, w celu przyjęcia przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

KOM(1999) 681 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Litewską, z drugiej strony, w celu przyjęcia przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
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Dokument Procedura
międzyinstytucjonalna Tytuł (*) Publikacja w Dz.U. (**)

KOM(1999) 682 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Słowenii, z drugiej strony, w celu przyjęcia przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

KOM(1999) 684 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Słowacką, z drugiej strony, w celu przyjęcia przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

SEC(2002) 495-2 2002/0213/CNS Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji/WE/EWWiS w
sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europej-
skiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a
Republiką Czeską, z drugiej strony, w odniesieniu do przedł-
użenia okresu przewidzianego w art. 8 ust. 4 Protokołu 2 do
Układu Europejskiego z Republiką Czeską

KOM(2002) 34 2002/0027/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Słowacką, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia
przepisów dotyczących mapy pomocy regionalnej, na podstawie
której zostanie oceniona pomoc publiczna przyznawana przez
Republikę Słowacką

KOM(2002) 363 2002/0145/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu
dodatkowego dostosowującego handlowe aspekty Układu Euro-
pejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a
Rzeczpospolitą Polską, z drugiej strony, z uwzględnieniem
wyników negocjacji między stronami w sprawie nowych
wzajemnych koncesji rolnych

Dz.U. C 262 z 29.10.2002, str. 406

Przedsiębiorstwa i przemysł

KOM(1991) 273 1991/0386/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie statutu Stowarzyszenia Europejskiego

Dz.U. C 99 z 21.4.1992, str. 1

KOM(1991) 273 1991/0390/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie statutu Europejskiego wzajemnego towarzystwa

Dz.U. C 99 z 21.4.1992, str. 40

KOM(1991) 273 1991/0387/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
uzupełniającej statut Stowarzyszenia Europejskiego w odnie-
sieniu do zaangażowania pracowników

Dz.U. C 99 z 21.4.1992, str. 14

KOM(1991) 273 1991/0391/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
uzupełniającej statut Europejskiego wzajemnego towarzystwa w
odniesieniu do zaangażowania pracowników

Dz.U. C 99 z 21.4.1992, str. 57

SEC(90) 431 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EWG) zmieniającego
rozporządzenie (EWG) nr 428/89 dotyczące wywozu niektórych
chemikaliów

17.3.2006 C 64/5Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Dokument Procedura
międzyinstytucjonalna Tytuł (*) Publikacja w Dz.U. (**)

KOM(2000) 568 2000/0235/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę 80/232/EWG w odniesieniu do zakresu
wag nominalnych dla ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii

Dz. U C 365 E z 19.12.2000, str.
274

KOM(2003) 759 2003/0289/ACC Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę 80/232/EWG w odniesieniu do zakresu
wag nominalnych dla ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii

Dz.U. C 96 z 21.4.2004, str. 31

KOM(2004) 23 2004/0005/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Węgierską, z drugiej strony, dotyczącego poprawy zasad
handlu przetworzonymi produktami rolnymi określonych w
Protokole 3 Układu Europejskiego między Wspólnotą Europejską
a Republiką Węgierską

Dz.U. C 98 z 23.4.2004, str. 35

KOM(2004) 34 2004/0006/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Słowacką, z drugiej strony, dotyczącego poprawy zasad
handlu przetworzonymi produktami rolnymi określonych w
Protokole 3 Układu Europejskiego między Wspólnotą Europejską
a Republiką Słowacką

Dz.U. C 98 z 23.4.2004, str. 35

KOM(2004) 56 2004/0015/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Słowenii, z drugiej strony, dotyczącego poprawy zasad
handlu przetworzonymi produktami rolnymi określonych w
Protokole 3 Układu Europejskiego między Wspólnotą Europejską
a Republiką Słowenii

Dz.U. C 98 z 23.4.2004, str. 37

KOM(2004) 59 2004/0021/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Łotewską, z drugiej strony, dotyczącego poprawy zasad
handlu przetworzonymi produktami rolnymi określonych w
Protokole 2 Układu Europejskiego między Wspólnotą Europejską
a Republiką Łotewską

Dz.U. C 98 z 23.4.2004, str. 37

KOM(2004) 63 2004/0019/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Estońską, z drugiej strony, dotyczącego poprawy zasad
handlu przetworzonymi produktami rolnymi określonych w
Protokole 2 Układu Europejskiego między Wspólnotą Europejską
a Republiką Estońską

Dz.U. C 98 z 23.4.2004, str. 37
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międzyinstytucjonalna Tytuł (*) Publikacja w Dz.U. (**)

KOM(2004) 84 2004/0034/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Litewską, z drugiej strony, dotyczącego poprawy zasad
handlu przetworzonymi produktami rolnymi określonych w
Protokole 2 Układu Europejskiego między Wspólnotą Europejską
a Republiką Litewską

Dz.U. C 98 z 23.4.2004, str. 38

KOM(2004) 1 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej
w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotą Europejską a
Maltą dotyczącego poprawy zasad handlu przetworzonymi
produktami rolnymi

Dz.U. C 98 z 23.4.2004, str. 35

Środowisko

KOM(2001) 483 2001/0188/CNS Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu
Wspólnoty Europejskiej Protokołu „Woda i Zdrowie” do
Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i
jezior międzynarodowych z 1992 r.

Dz.U. C 332 E z 27.11.2001, str.
222

KOM(2003) 263 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania w
imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu o odpowiedzialności
cywilnej i odszkodowaniach za szkody wynikłe z transgranicz-
nych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicz-
nych

Dz.U. C 76 z 25.3.2004, str. 18

Rybołówstwo i gospodarka morska

KOM(2001) 201 2001/0096/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system
kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

Dz.U. C 213 E z 31.7.2001, str.
245

KOM(2001) 724 2001/0299/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego środki
odnowienia zasobów dorsza i morszczuka

Dz.U. C 75 E z 26.3.2002, str. 362

KOM(2002) 672 2002/0275/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zachowania
zasobów połowowych poprzez techniczne środki ochrony
młodocianych stadiów organizmów morskich

Dz.U. C 68 E z 18.3.2004, str. 321

KOM(2004) 783 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 w odniesieniu do wielkości
dopuszczalnych połowów homara norweskiego na Morzu
Północnym

Dz.U. C 13 z 19.1.2005, str. 13

KOM(2004) 797 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 w odniesieniu do wielkości
dopuszczalnych połowów śledzia na Morzu Bałtyckim

Dz.U. C 13 z 19.1.2005, str. 13

Rynek wewnętrzny i usługi

KOM(2001) 546 2001/0227/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie promocji sprzedaży na rynku wewnętrznym

Dz.U. C 75 E z 26.3.2002, str. 11

KOM(1997) 691 1997/0356/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie zbliżenia prawnych rozwiązań dotyczących ochrony
wynalazków poprzez wzór użytkowy

Dz.U. C 36 z 3.2.1998, str. 13
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Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

KOM(2001) 386 2001/0154/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie warunków
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy
zarobkowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek

Dz.U. C 332 E z 27.11.2001, str.
248

KOM(2001) 388 2001/0155/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie warunków, na
jakich obywatele państw trzecich mogą swobodnie podróżować
na terytorium państw członkowskich przez okres nieprzekra-
czający 6 miesięcy

Dz.U. C 270 E z 25.9.2001, str.
244

KOM(2003) 808 2003/0311/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie Europej-
skiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (prze-
kształcenie)

Stosunki zewnętrzne

KOM(2000) 24 2000/0027/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przekazania sporu
dotyczącego procedury krajowej rejestracji (przedłużenie rejes-
tracji) produktów leczniczych i związanych z nią opłat na
Ukranie oraz określenia stanowiska, jakie Wspólnota ma przyjąć
na posiedzeniu Rady Współpracy w celu rozstrzygnięcia sporu

KOM(2000) 388 2000/0166/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przedstawienia
Radzie Współpracy wszystkich istotnych informacji wymaganych
do zbadania sytuacji w odniesieniu do zakazu przywozu nałożo-
nego przez Federację Rosyjską na świeże jaja przeznaczone do
spożycia przez ludzi pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej

KOM(2000) 452 2000/0196/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przedstawienia
Radzie Współpracy wszystkich istotnych informacji wymaganych
do zbadania sytuacji w odniesieniu do niewypełnienia przez
Federację Rosyjską zobowiązań w ramach Umowy o partnerstwie
i współpracy dotyczących handlu napojami alkoholowymi

KOM(2000) 616 2000/0247/ACC Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie środków
przeciwdziałania w odpowiedzi na niewypełnienie przez Fede-
rację Rosyjską zobowiązań w ramach Umowy o partnerstwie i
współpracy dotyczących handlu napojami alkoholowymi

KOM(2002) 340 2002/0139/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącego współpracy Wspólnoty z krajami Azji i
Ameryki Łacińskiej i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 2258/96

Dz.U. C 331 E z 31.12.2002, str.
12

KOM(2003) 255-2 Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady zatwierdzającej
zawarcie przez Komisję, w imieniu Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej, Porozumienia w sprawie Wielostronnego
Programu Jądrowego i Środowiskowego w Federacji Rosyjskiej
oraz Protokołu w sprawie Skarg, Postępowań Prawnych i
Odszkodowań

Dz.U. C 76 z 25.3.2004, str. 17

17.3.2006C 64/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Dokument Procedura
międzyinstytucjonalna Tytuł (*) Publikacja w Dz.U. (**)

Badania naukowe

KOM(2003) 149 Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady z
dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet konsultacyjny ds.
programu syntezy jądrowej

Dz.U. C 76 z 25.3.2004, str. 9

Zdrowie i ochrona konsumentów

KOM(1997) 20 1997/0027/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę 79/112/EWG w sprawie zbliżenia usta-
wodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykieto-
wania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych

Dz.U. C 106 z 4.4.1997, str. 5

KOM(2000) 438 2000/0180/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającego szczegółowe zasady organizacji kontroli
urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczo-
nych do spożycia przez ludzi

Dz.U. C 365 E z 19.12.2000, str.
102

Kodyfikacja

KOM(2003) 737 2003/0288/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne
zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót
miodem (wersja skonsolidowana)

Dz.U. C 96 z 21.4.2004, str. 30

Podatki i unia celna

KOM(1998) 377 1998/0210/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) w sprawie
środków kontroli, środków dotyczących systemu refundacji i
współpracy administracyjnej niezbędnych do stosowania dyrek-
tywy 98/xxx/WE

Dz.U. C 219 z 15.7.1998, str. 20

KOM(1998) 377 1998/0209/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
77/388/EWG w odniesieniu do zasad dotyczących prawa do
odliczenia podatku od wartości dodanej

Dz.U. C 219 z 15.7.1998, str. 16

KOM(2001) 547 2001/0266/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
92/81/EWG w odniesieniu do możliwości zastosowania
obniżonej stawki podatku akcyzowego od niektórych olejów
mineralnych zawierających biopaliwa i od biopaliw

Dz.U. C 103 E z 30.4.2002, str.
217

KOM(2002) 410 2002/0191/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
92/81/EWG i dyrektywę 92/82/EWG w celu wprowadzenia
szczególnych przepisów podatkowych w odniesieniu do oleju
napędowego używanego do celów handlowych i w celu dostoso-
wania podatku akcyzowego od benzyny bezołowiowej i oleju
napędowego

Dz.U. C 291 E z 26.11.2002, str.
221
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Dokument Procedura
międzyinstytucjonalna Tytuł (*) Publikacja w Dz.U. (**)

Handel

2004/0101/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stosowania niektó-
rych wytycznych w dziedzinie oficjalnie popieranych kredytów
eksportowych

KOM(2004) 697 Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady
2001/855/WE z dnia 15 listopada 2001 r. upoważniającą do
automatycznego odnowienia lub utrzymania w mocy przepisów
dotyczących spraw objętych wspólną polityką handlową, zawar-
tych w traktatach o przyjaźni, handlu i nawigacji oraz w
umowach handlowych zawartych między państwami członkow-
skimi a państwami trzecimi

Dz.U. C 321 z 28.12.2004, str. 12

Energia i transport

KOM(1997) 382 1997/0212/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wymagań bezpie-
czeństwa i poświadczenia kwalifikacji zawodowych załóg samo-
lotów w lotnictwie cywilnym

Dz.U. C 263 z 29.8.1997, str. 5

KOM(1998) 115 1998/0096/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie przejrzystego
systemu zharmonizowanych przepisów dotyczących ograniczeń
ruchu pojazdów ciężarowych w transporcie międzynarodowym
na niektórych trasach („zakaz ruchu ciężarówek w weekend”)

Dz.U. C 198 z 24.6.1998, str. 17

KOM(1996) 634 1996/0301/CNS Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy
ustanawiającej warunki przewozu rzeczy i osób żeglugą
śródlądową między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a
Republiką Czeską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką, z
drugiej strony

Dz.U. C 68 z 5.3.1997, str. 11

1998/0349/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia
1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i
procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego

KOM(2001) 520 2001/0225/CNS Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Euro-
pejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) Międzynarodowej
Wspólnej Konwencji w sprawie Bezpieczeństwa Gospodarowania
wykorzystanym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami
radioaktywnymi

Dz.U. C 51 E z 26.2.2002, str. 260

KOM(2004) 654 2004/0240/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie dostępu do rynku usług portowych

Dz.U. C 24 z 29.1.2005, str. 9
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