
WYCOFANIE ZDEZAKTUALIZOWANYCH WNIOSKÓW KOMISJI 

(2010/C 252/04) 

Wykaz wycofanych wniosków 

Dokument Procedura międzyinstytu
cjonalna Tytuł Publikacja w Dz.U. ( 1 ) 

Rolnictwo 

COM(1980) 298 — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EWG) ustalającego cenę 
podstawową, cenę interwencyjną i cenę odniesienia za mięso baranie 
na rok gospodarczy 1980/1981 

Dz.U. C/1980/148/3 

Współpraca w dziedzinie międzynarodowego rozwoju 

COM(2007) 239 — Wniosek dotyczący decyzji Rady ustalającej wysokość składek wpłaca
nych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (dodatkowa rata za 2007 r.) 

— 

Budżet 

COM(1979) 345 — Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyznania na rzecz Europej
skiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) specjalnego wkładu finansowego 
z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 

Dz.U. C/1979/170/3 

Działania w dziedzinie klimatu 

COM(1998) 96 — Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej podpisania przez Wspólnotę 
Europejską protokołu do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu 

— 

COM(2006) 602 — Wniosek dotyczący decyzji Rady ustalającej stanowisko, jakie ma zostać 
zajęte w imieniu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do wniosku 
w sprawie zmiany protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie klimatu 

— 

Sprawy gospodarcze i walutowe 

COM(1980) 863/2 — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EWG) w sprawie dotacji na 
spłatę oprocentowania niektórych pożyczek udzielonych przez Wspól
notę w ramach pomocy nadzwyczajnej na rzecz rekonstrukcji terenów 
zniszczonych w wyniku trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Włochy 
w listopadzie 1980 r. 

Dz.U. C/1980/353/34 

SEC(2002) 1110 — Zalecenie dotyczące zalecenia Rady dla Portugalii mającego na celu likwi
dację nadmiernego deficytu budżetowego – zastosowanie art. 104 ust. 7 
Traktatu 

— 

SEC(2002) 1118 — Zalecenie dotyczące decyzji Rady stwierdzającej istnienie deficytu 
w Portugalii – zastosowanie art. 104 ust. 6 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską 

— 

SEC(2002) 1246/1 — Zalecenie dotyczące decyzji Rady mającej na celu skierowanie do Francji 
wczesnego ostrzeżenia, aby zapobiec wystąpieniu nadmiernego deficytu 

— 

SEC(2002) 1246/2 — Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podania do publicznej 
wiadomości zalecenia mającego na celu skierowanie do Francji wczes
nego ostrzeżenia, aby zapobiec wystąpieniu nadmiernego deficytu 

— 

SEC(2005) 994 — Wniosek dotyczący zalecenia Rady dla Portugalii w celu położenia kresu 
sytuacji nadmiernego deficytu budżetowego 

—
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Rozszerzenie 

COM(2002) 615 2002/0262/ACC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty 
w odniesieniu do utworzenia wspólnego komitetu konsultacyjnego, 
o którym ma zadecydować rada stowarzyszenia ustanowiona na mocy 
Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i Litwą 

Dz.U. C E/2003/45/270 

Zatrudnienie i Sprawy Socjalne 

COM(1986) 14 — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EWG) zmieniającego rozporzą
dzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na 
Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 

— 

COM(2001) 344 2001/0137/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego na korzyść asystentów posłów do Parlamentu Europej
skiego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 

Dz.U. C E/2001/270/141 

Energia 

SEC(1993) 1465 — Projekt decyzji Rady w sprawie przyjęcia dyrektyw dotyczących negocjo
wania przez Komisję międzynarodowej Konwencji bezpieczeństwa jądro
wego 

— 

COM(2003) 32/1 2003/0021/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady (Euratom) ustanawiającej podsta
wowe zobowiązania i zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa instalacji 
jądrowych 

Dz.U. C/2003/311/37 

COM(2004) 716 2004/0249/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie nadzoru i kontroli prze
syłania odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego 

Dz.U. C/2005/52/48 

COM(2006) 179 — Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie współpracy 
międzyinstytucjonalnej w ramach konwencji międzynarodowych, których 
stronami są Europejska Wspólnota Energii Atomowej i jej państwa człon
kowskie 

— 

COM(2007) 748 — Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ustalenia stanowiska, jakie 
ma zająć Wspólnota Europejska podczas posiedzenia Rady Ministerialnej 
Wspólnoty Energetycznej 

Dz.U. C/2008/55/7 

Środowisko naturalne 

COM(1979) 179 — Zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej Komisję do wzięcia 
udziału w negocjacjach Konwencji o ochronie wędrownych gatunków 
dzikich zwierząt 

— 

COM(1985) 281 — Zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej Komisję do negocjo
wania w imieniu Wspólnoty programów i środków podejmowanych 
w ramach Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz ze źródeł 
lądowych 

— 

COM(1986) 362/3 1986/1019/CNS Zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej Komisję do negocjo
wania w imieniu Wspólnoty procedur notyfikacji i konsultacji 
w związku z obrotem niebezpiecznymi chemikaliami w ramach OECD 
oraz UNEP 

Dz.U. C/1986/177/9 

COM(1995) 325/2 1995/0184/CNS Projekt rezolucji Rady w sprawie opracowania struktury i ustanowienia 
Europejskiej Agencji Środowiska 

—
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COM(1998) 344 — Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania przez Wspólnotę 
Europejską konwencji EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społe
czeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska 

— 

Agenda cyfrowa 

COM(2007) 367 2007/0126/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchyla
jącej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które 
mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia 
publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności 
ruchomej we Wspólnocie 

Dz.U. C/2007/191/14 

Sprawiedliwość, Wolność i Bezpieczeństwo 

COM(2006) 255 — Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii w sprawie udziału Republiki 
Bułgarii w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii 

— 

COM(2006) 256 — Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Rumunią w sprawie udziału Rumunii 
w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomani 

— 

COM(2006) 752/3 — Wnioski dotyczące decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspól
noty Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Euro
pejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu 
o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej 
włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stoso
wanie i rozwój dorobku Schengen 

Dz.U. C/2007/181/3 

COM(2005) 276/1 2005/0127/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzek
wowania praw własności intelektualnej 

Dz.U. C/2006/49/37 

COM(2007) 306 2007/0104/CNS Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie instalacji i obsługi infrastruk
tury komunikacyjnej dla środowiska systemu informacyjnego Schengen 
(SIS) oraz zarządzania tą infrastrukturą 

Dz.U. C/2007/246/5 

COM(2007) 311 2007/0108/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie instalacji i obsługi 
infrastruktury komunikacyjnej dla środowiska systemu informacyjnego 
Schengen (SIS) oraz zarządzania tą infrastrukturą 

Dz.U. C/2007/191/7 

Rybołówstwo i gospodarka morska 

COM(1980) 722 1980/1031/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EWG) dotyczący ustalenia, 
w odniesieniu do niektórych zasobów rybnych występujących we wspól
notowej strefie połowowej, całkowitych dopuszczalnych połowów na rok 
1981, oraz warunków tych połowów i udziału, jaki przysługuje Wspól
nocie 

— 

COM(2007) 595 2007/0222/APP Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady upoważniającego Komisję do 
zatwierdzenia zmian protokołów do umów o partnerstwie w sprawie 
połowów zawartych między Wspólnotą Europejską i krajami trzecimi 

Dz.U. C/2008/4/10 

COM(2007) 782 — Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej wypowiedzenia protokołu 
ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową 
do Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Euro
pejską a Islamską Republiką Mauretańską 

Dz.U. C/2008/106/7
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COM(2008) 324 2008/0112/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady dotyczącego ochrony zasobów 
rybnych poprzez środki techniczne 

Dz.U. C/2009/10/12 

Transport 

COM(1975) 490 1975/1012/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EWG) dotyczącego systemu 
monitorowania rynków przewozu towarów w ramach transportu kole
jowego, drogowego i żeglugi śródlądowej pomiędzy państwami człon
kowskimi 

Dz.U. C/1976/1/37 

COM(2005) 158/2 2005/0060/CNS Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między 
Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych 
aspektów usług lotniczych 

Dz.U. C/2005/146/12 

COM(2005) 369/2 2005/0148/APP Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między 
Wspólnotą Europejską a Rumunią dotyczącej pewnych aspektów usług 
lotniczych 

Dz.U. C/2005/236/16 

COM(2006) 79/2 2006/0025/COD Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw 

— 

Sprawy zagraniczne 

COM(2005) 468 2005/0198/APP Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej do zawarcia w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej Protokołu ustaleń między Wspólnotą Europejską 
a Radą Federacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcar
skiej zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej 
Unii Europejskiej, oraz upoważniającej niektóre państwa członkowskie 
do zawarcia indywidualnych umów z Konfederacją Szwajcarską dotyczą
cych wdrożenia przedmiotowego Protokołu 

Dz.U. C/2006/49/37 

Zdrowie i polityka konsumencka 

COM(1998) 339 — Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu sprze
daży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) 
o połączonej modyfikacji w odniesieniu do właściwości owadobójczych 
przenoszonych przez gen Bt-endotoksyny oraz zwiększonej tolerancji na 
herbicyd glufosynat amonowy 

— 

COM(1998) 340 — Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stoso
wania i sprzedaży w Luksemburgu zmodyfikowanej genetycznie kuku
rydzy (Zea mays L.) o połączonej modyfikacji w odniesieniu do właści
wości owadobójczych przenoszonych przez gen Bt-endotoksyny oraz 
zwiększonej tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy 

— 

Ujednolicenie 

COM(2003) 537 2003/0208/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Rady wprowadzającej nadzwyczajne 
środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie 
stabilizacji i stowarzyszenia Unii Europejskiej lub powiązanych tym 
procesem (Wersja ujednolicona) 

Dz.U. C/2004/96/16 

COM(2004) 232 2004/0074/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Wersja 
ujednolicona) 

Dz.U. C/2004/122/54 

COM(2006) 286 2006/0100/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie zamkniętego użycia mikroorganizmów zmodyfikowanych 
genetycznie 

— 

COM(2006) 497 2006/0164/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące 
połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych doty
czących połowów nominalnych (Wersja skodyfikowana) 

Dz.U. C/2006/303/97 

COM(2007) 344 2007/0119/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umiesz
czania (Wersja skodyfikowana) 

Dz.U. C/2007/191/8
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COM(2007) 451 2007/0162/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych 
i ich przyczep (Wersja skodyfikowana) 

Dz.U. C/2007/246/6 

COM(2007) 867 2007/0298/COD Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej (Wersja skodyfikowana) 

— 

COM(2007) 873 2007/0299/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie 
z prawem z terytorium państwa członkowskiego (Wersja skodyfikowana) 

Dz.U. C/2008/106/10 

Podatki i unia celna 

COM(2003) 841 2003/0331/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/49/WE 
w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek 
oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych 
państw członkowskich 

Dz.U. C/2004/96/37 

COM(2004) 227/2 2004/0072/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG 
w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podat
kiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania 

Dz.U. C/2004/122/54 

SEC(2004) 1015 — Projekt decyzji nr 1/2004 wspólnego komitetu WE–EFTA w sprawie 
wspólnego tranzytu zmieniającej Konwencję o wspólnej procedurze tran
zytowej z dnia 20 maja 1987 r. – Projekt wspólnego stanowiska Wspól
noty 

— 

COM(2006) 263 — Wniosek dotyczący decyzji Rady zezwalającej Grecji i Portugalii na zasto
sowanie specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 21 ust. 1 
dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych 

Dz.U. C/2006/176/30 

Handel 

COM(2007) 712 2007/0246/ACC Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia porozumienia 
między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem 

Dz.U. C/2008/55/5 

COM (1995) 245/1 1996/0053/APP Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę 
Europejską Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, Euro
pejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii 
Atomowej, z jednej strony, a Republiką Białorusi, z drugiej strony, 
w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem 

— 

COM(2005) 326 2005/0132/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie negocjacji umów 
dotyczących handlu usługami innymi niż transportowe 

Dz.U. C/2005/211/8 

COM(2006) 559/2 2006/0176/NLE Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia dodatkowego 
protokołu do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi 
z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony, o ocenie zgodności 
oraz akceptacji wyrobów przemysłowych – PECA 

Dz.U. C/2007/181/2 

COM(2006) 147 2006/0052/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady dotyczącego wdrożenia poro
zumienia zawartego przez WE w następstwie negocjacji w ramach art. 
XXIV. ust. 6 GATT 1994, zmieniającego załącznik I do rozporządzenia 
(EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej 
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

Dz.U. C/2006/104/23 

( 1 ) W przypadku niektórych wniosków niedostępne są dane dotyczące publikacji w Dz.U.
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