
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2010/C 296/03) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 113 28.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia
jące ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty 
w zakresie sieci transeuropejskich 

COM(2009) 126 8.4.2009 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwal
czania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja 
przekształcona) Wdrażanie Small Business Act 

COM(2009) 165 8.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożo
nego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do 
wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2009) 168 16.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie ochrony przed przywozem 
produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami 
Wspólnoty Europejskiej (wersja ujednolicona) 

COM(2009) 169 8.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy 
finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich 

COM(2009) 173 16.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania 
mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji 
Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku 

COM(2009) 182 21.4.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca przedłużenia Umowy w sprawie 
współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską 
a Ukrainą 

COM(2009) 183 21.4.2009 Wniosek: decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady 2007/250/WE 
upoważniającą Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego 
środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

COM(2009) 186 22.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz 
poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Repub
liki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz 
poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei 
i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich 
włókien pochodzących z Tajwanu 

COM(2009) 187 22.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające 
skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym 
z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami 

COM(2009) 189 21.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające plan długoterminowy 
dotyczący zachodniego stada ostroboka pospolitego oraz połowów 
eksploatujących to stado 

COM(2009) 190 21.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożo
nego na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pocho
dzących z Chińskiej Republiki Ludowej
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0113:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0126:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0165:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0168:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0169:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0173:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0182:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0183:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0186:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0187:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0189:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0190:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 194 21.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finanso
wania współpracy na rzecz rozwoju oraz zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego 
na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie 

COM(2009) 195 21.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 ustanawiające Instrument na rzecz 
Stabilności 

COM(2009) 198 22.4.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie przyjęcia dodatkowego programu 
badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europej
skiej Wspólnoty Energii Atomowej 

COM(2009) 199 2 21.4.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej 
pomocy finansowej UE 

COM(2009) 202 29.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy 
Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne 

COM(2009) 216 5.5.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, które 
ma zostać przyjęte na forum Organizacji ds. Ochrony Łososia Północ
noatlantyckiego 

COM(2009) 217 11.5.2009 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat 
za ochronę lotnictwa 

COM(2009) 218 5.5.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, które 
ma zostać przyjęte na forum Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka 
Tropikalnego 

COM(2009) 220 13.5.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady rozszerzające ostateczne cło antydum
pingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz 
ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysy 
łanego z Tajlandii, niezależnie od tego, czy zgłaszanego jako pochodzący 
z Tajlandii, czy też nie 

COM(2009) 221 13.5.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso
wania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy o współpracy 
naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską z jednej strony 
a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim z drugiej 

COM(2009) 222 13.5.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Euro
pejskiej Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą 
Europejską z jednej strony a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim 
z drugiej 

COM(2009) 223 20.5.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowych 
operacji (lata 2011–2013) 

COM(2009) 238 26.5.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podziału usług pośrednictwa finanso
wego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodo
wego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Wspólnot Europej
skich i ich zasobów własnych 

COM(2009) 239 26.5.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty, które ma 
zostać przyjęte w odniesieniu do propozycji zmiany Konwencji celnej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem 
karnetów TIR (konwencja TIR z 1975 r.)

PL 30.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296/5

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0194:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0195:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0198:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0199(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0202:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0216:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0217:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0218:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0220:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0221:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0222:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0223:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0238:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0239:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 240 25.5.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca niewłączenia difenyloaminy do załącz
nika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na 
środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Tekst mający znaczenie 
dla EOG) 

COM(2009) 241 25.5.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca niewłączenia bifentryny do załącznika 
I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki 
ochrony roślin zawierające tę substancję 

COM(2009) 242 25.5.2009 Wniosek: dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG 
w celu włączenia do niej tetrakonazolu jako substancji czynnej 

COM(2009) 243 25.5.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca niewłączenia metamu do załącznika 
I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki 
ochrony roślin zawierające tę substancję 

COM(2009) 244 25.5.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca niewłączenia triazoksydu do załącz
nika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na 
środki ochrony roślin zawierające tę substancję 

COM(2009) 245 25.5.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca niewłączenia oleju parafinowego CAS 
8042-47-5 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz 
cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję 

COM(2009) 246 25.5.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca niewłączenia olejów parafinowych 
CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 do załącznika 
I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki 
ochrony roślin zawierające te substancje 

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

PL C 296/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.10.2010

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0240:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0241:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0242:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0243:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0244:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0245:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0246:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

