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Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2008/C 207/04)

Dokument Część Data Tytuł

KOM(2008) 9 25.1.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
bezpieczeństwa zabawek

KOM(2008) 25 29.1.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych
ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (Wersja
ujednolicona)

KOM(2008) 65 1 11.2.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiają-
cego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i
Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2008) 65 2 11.2.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu
eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej
strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2008) 71 11.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostoso-
wujące do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją
2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa
w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z
kontrolą — Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z
kontrolą — Część czwarta

KOM(2008) 73 13.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie
procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Wersja ujednolicona)

KOM(2008) 75 13.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła
nałożonego na przywóz niektórych dwutlenków manganu pocho-
dzących z Republiki Południowej Afryki

KOM(2008) 76 14.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady kończące, zgodnie z art. 11 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 384/96, częściowy przegląd okresowy ceł
antydumpingowych na przywóz azotanu amonu pochodzącego z
Rosji
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0009:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0025:PL:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0076:PL:NOT
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KOM(2008) 78 14.2.2008 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczą-
cych podatku akcyzowego

KOM(2008) 79 11.2.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie
wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą w
sprawie zniesienia przez Ukrainę należności celnych wywozowych w
handlu towarami

KOM(2008) 80 14.2.2008 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowa-
dzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i prepara-
tów niebezpiecznych (dichlorometan) (zmiana dyrektywy Rady
76/769/EWG)

KOM(2008) 81 1 14.2.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego
stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Repu-
bliką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

KOM(2008) 81 2 14.2.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych
aspektów przewozów lotniczych

KOM(2008) 82 15.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE, Euratom) dostosowujące ze
skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzęd-
ników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

KOM(2008) 83 15.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd
okresowy cła antydopingowego nałożonego na przywóz azotanu
amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, zgodnie z art. 11
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

KOM(2008) 84 15.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd
okresowy przewidziany na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 384/96 w odniesieniu do cła antydumpingowego nałożonego na
przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z
Rosji

KOM(2008) 86 15.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE) nr …/… nakładające ostateczne
cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła
tymczasowego nałożonego na przywóz koksu z węgla w kawałkach
o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z
Chińskiej Republiki Ludowej

KOM(2008) 87 18.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające cło antydumpingowe na
przywóz mocznika pochodzącego z Białorusi, Chorwacji, Libii
i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

KOM(2008) 89 20.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające wspólne reguły
wywozu (Wersja skodyfikowana)

KOM(2008) 91 21.2.2008 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie wprowadzania do obrotu
materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (Wersja
ujednolicona)

KOM(2008) 92 1 21.2.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a Republiką Kazachstanu dotyczącej pewnych
aspektów przewozów lotniczych

KOM(2008) 92 2 21.2.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a Republiką Kazachstanu dotyczącej pewnych
aspektów przewozów lotniczych
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0078:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0079:PL:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0084:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0086:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0087:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0089:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0091:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0092(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0092(02):PL:NOT
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KOM(2008) 94 20.2.2008 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

KOM(2008) 99 22.2.2008 Wniosek: dyrektywa Rady dotycząca kontroli weterynaryjnych w
handlu wewnątrzwspólnotowym (Wersja skodyfikowana)

KOM(2008) 101 22.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
[…] zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu
do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy
kodeksu granicznego Schengen

KOM(2008) 104 26.2.2008 Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą
wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi w
odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

KOM(2008) 107 26.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej
egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regu-
lacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

KOM(2008) 114 28.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na
przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących
z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

KOM(2008) 120 29.2.2008 Wniosek: dyrektywa Rady uproszczająca procedury dotyczące
podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii
i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG,
77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG,
89/556/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG,
90/539/EWG, 91/68/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG,
92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE
i dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz 2005/94/WE

KOM(2008) 126 26.2.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające pewne środki ograni-
czające w odniesieniu do nielegalnych władz wyspy Anjouan w
Związku Komorów

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0094:PL:NOT
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