
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2010/C 76/04) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2008) 430 29.10.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie wykonania rozporządzenia 
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych do usuwania 
powierzchniowych zanieczyszczeń z tusz drobiowych 

COM(2008) 543 5.11.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 

COM(2008) 678 30.10.2008 Wniosek: decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających lub wyprodukowanych z genetycznie 
zmodyfikowanego rzepaku T45 (ACS-BNØØ8-2) w związku ze sprze
dażą tego rzepaku w krajach trzecich przed 2005 r. 

COM(2008) 690 17.11.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektó
rych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych 

COM(2008) 697 20.11.2008 Wniosek: dyrektywa Rady ustanawiająca zasady kontroli i środki zwal
czania afrykańskiego pomoru koni 

COM(2008) 704 12.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
agencji ratingowych 

COM(2008) 715 21.11.2008 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, 
regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych 
z państw trzecich 

COM(2008) 726R 12.11.2008 Wniosek: zalecenie Rady w sprawie działań na poziomie europejskim 
w dziedzinie rzadkich chorób 

COM(2008) 727 13.11.2008 Wniosek: dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2003/48/WE 
w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypła
canych odsetek 

COM(2008) 728 12.11.2008 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia Umowy mającej na celu 
przedłużenie Umowy w sprawie współpracy naukowej 
i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji 
Rosyjskiej 

COM(2008) 749 17.11.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie przyjęcia protokołu dodatkowego do 
Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia 
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej 

COM(2008) 753 17.11.2008 Wniosek: decyzja Rady upoważniająca Republikę Czeską oraz Republikę 
Federalną Niemiec do stosowania środków stanowiących odstępstwo od 
art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej 

COM(2008) 754 18.11.2008 Wniosek: decyzja Rady dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie 
z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka 
(Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12), genetycznie zmodyfikowa
nego w celu uzyskania koloru kwiatu
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0430:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0543:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0678:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0690:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0697:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0704:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0715:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0726R(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0727:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0728:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0749:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0753:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0754:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2008) 757 17.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady 
(WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na 
przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii 
oraz w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakła
dającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych poli
tereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii 

COM(2008) 759 18.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych 
z żeliwa lub stali niestopowej - pochodzących z Białorusi, Chińskiej 
Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 
5 rozporządzenia (WE) nr 384/96, - pochodzących z Tajlandii 
w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego 
rozporządzenia, - pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu 
wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie 
z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia, - oraz kończące postępowania 
w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego 
z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji 

COM(2008) 762 19.11.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrek
tywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają 
zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej 
paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we 
Wspólnocie 

COM(2008) 775 13.11.2008 Wniosek: dyrektywa Rady nakładająca na państwa członkowskie 
obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub 
produktów naftowych 

COM(2008) 779 13.11.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ozna
kowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych 
parametrów 

COM(2008) 783 21.11.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska, jakie ma zająć 
Wspólnota Europejska podczas posiedzenia Rady Ministerialnej Wspól
noty Energetycznej (Tirana, 11 grudnia 2008 r.) 

COM(2008) 784 24.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady ustalające na rok połowowy 2009 ceny 
orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty 
rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000 

COM(2008) 786 12.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające Warunki zatrudnienia 
innych pracowników Wspólnot Europejskich 

COM(2008) 787 21.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie dostosowania stawki składki 
na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników 
Wspólnot Europejskich od dnia 1 lipca 2008 r. 

COM(2008) 788 21.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) dostosowujące ze skut
kiem od dnia 1 lipca 2008 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników 
i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki 
korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur 

COM(2008) 792 25.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/ 
2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. nakładające ostateczne cło wyrów
nawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii 

COM(2008) 793 25.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1628/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz 
niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1629/2004 nakładające ostateczne 
cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafito
wych pochodzących z Indii

PL 25.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 76/7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0757:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0759:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0762:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0775:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0779:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0783:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0784:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0786:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0787:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0788:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0792:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0793:PL:NOT
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COM(2008) 796 27.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające zasady handlu niektórymi 
towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych 

COM(2008) 797 26.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyn
gentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe 

COM(2008) 801 3.12.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca dyrek
tywy Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 
75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG 
w odniesieniu do metrologii 

COM(2008) 805 1.12.2008 Wniosek: dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
w odniesieniu do uchylania się od płacenia podatków związanego 
z importem i innymi transakcjami transgranicznymi 

COM(2008) 806 28.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1579/2007 ustalające wielkości dopuszczalne połowów i związane 
z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów 
rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r. 

COM(2008) 808 3.12.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy 
Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne 

COM(2008) 812 4.12.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odzy
skiwania oparów benzyny na etapie II podczas tankowania samochodów 
osobowych na stacjach paliw 

COM(2008) 813 26.11.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się 
do objęcia dofinansowaniem z EFS 

COM(2008) 814 3.12.2008 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału 
Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym 
w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich 

COM(2008) 816 4.12.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
praw pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową 
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współ
pracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie 
przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 

COM(2008) 818 8.12.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm 
jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów 

COM(2008) 822 3.12.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE) nr …/… nakładające ostateczne cło 
antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczaso
wego nałożonego na przywóz niektórych przetworzonych lub zakon
serwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2008) 833 2.12.2008 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia instrumentu elastyczności 

COM(2008) 837 15.12.2008 Wniosek: zalecenie Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym 
profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0796:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0797:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0801:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0805:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0806:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0808:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0812:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0813:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0814:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0816:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0818:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0822:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0833:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0837R(01):PL:NOT
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COM(2008) 839 1 10.12.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej Umowa o współpracy między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Księstwem Liechten
steinu, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych 
i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających ich interesy finan
sowe 

COM(2008) 839 2 10.12.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Euro
pejskiej Umowa o współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Księstwem Liechtensteinu, 
z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i wszelkich 
innych nielegalnych działań naruszających ich interesy finansowe 

COM(2008) 841 11.12.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do 
Uzbekistanu 

COM(2008) 842 11.12.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE) nr …/… ustanawiające wspól
notowy system zwolnień celnych 

COM(2008) 847 10.12.2008 Wniosek: rozporządzenie (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające 
drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finan
sowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na 
środowisko („Marco Polo II”) 

COM(2008) 851 11.12.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii 
z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozpo
rządzenie Rady (WE) 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydum
pingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej 
z Indii 

COM(2008) 852 11.12.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport 
towarowy 

COM(2008) 854 16.12.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu 
produktów i technologii podwójnego zastosowania 

COM(2008) 858 16.12.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso
wania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Euro
pejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony 

COM(2008) 861 16.12.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy przejściowej ustana
wiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami 
Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Euro
pejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 

COM(2008) 863 16.12.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso
wania umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie 
gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, 
z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z drugiej strony 

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:52008PC0839(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0839(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0841:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0842:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0847:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0851:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0852:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0854:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0858:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0861:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0863:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

