
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 121/04) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 142 26.5.2010 Wniosek: Rozporządzenie (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzające ogólny 
system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 
dnia 31 grudnia 2011 r. 

COM(2010) 225 5.5.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych prze
ciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

COM(2010) 239 12.1.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 
1 stycznia 2011 r. 

COM(2010) 240 12.5.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Estonii 

COM(2010) 244 20.5.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy 
w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1225/2009 

COM(2010) 246 26.5.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso
wania umowy między Unią Europejską a Republiką Indonezji dotyczącej 
pewnych aspektów przewozów lotniczych 

COM(2010) 247 26.5.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Euro
pejską a Republiką Indonezji dotyczącej pewnych aspektów przewozów 
lotniczych 

COM(2010) 249 21.5.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych 

COM(2010) 256 27.5.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Euro
pejskiej zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające 
państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas prze
kraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni 
z tego wymogu 

COM(2010) 257 28.5.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europej
skiej Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią zmieniającej 
Umowę między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie 
wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności 

COM(2010) 258 28.5.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Euro
pejską a Nową Zelandią zmieniającej Umowę między Wspólnotą Euro
pejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania 
w odniesieniu do oceny zgodności 

COM(2010) 263 3.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso
wania umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej 
pewnych aspektów przewozów lotniczych 

COM(2010) 264 3.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Euro
pejską a Republiką Peru dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotni
czych
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0142:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0225:PL:NOT
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COM(2010) 266 21.5.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Euro
pejską a Federacyjną Republiką Brazylii dotyczącej bezpieczeństwa 
lotnictwa cywilnego 

COM(2010) 268 21.5.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy między Unią 
Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii dotyczącej bezpieczeństwa 
lotnictwa cywilnego 

COM(2010) 269 31.5.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europej
skiej Umowy między Unią Europejską a Australią zmieniającej Umowę 
między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie wzajemnego uzna
wania w odniesieniu do oceny zgodności 

COM(2010) 270 31.5.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Euro
pejską a Australią zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską 
a Australią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny 
zgodności, certyfikatów i oznakowania 

COM(2010) 273 31.5.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/... 
wdrażające art. 10 protokołu Narodów Zjednoczonych w sprawie broni 
palnej oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz oraz środki dotyczące 
przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części, komponentów oraz 
amunicji 

COM(2010) 275 1.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 
59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), 
składających się z niej lub z niej wyprodukowanych 

COM(2010) 276 1.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 
1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej 
lub z niej wyprodukowanych 

COM(2010) 277 1.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 
MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), składa
jących się z niej lub z niej wyprodukowanych 

COM(2010) 278 26.5.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej 
na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne 

COM(2010) 279 27.5.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-WE odnośnie do środków 
przejściowych obowiązujących od dnia podpisania do dnia wejścia 
w życie umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie 
między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej 
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmie
nioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. 

COM(2010) 280 15.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie obowiązkowego stosowania regula
minu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do celów homologacji pojazdów silnikowych 
w odniesieniu do bezpieczeństwa elektrycznego 

COM(2010) 283 31.5.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 663/2009 ustanawiające program wspomagania 
naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspól
noty na projekty w dziedzinie energetyki
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0266:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0268:PL:NOT
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COM(2010) 293 7.6.2010 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady upoważniająca Polskę do wprowa
dzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 
lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej 

COM(2010) 294 4.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 
Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), składających się z niej 
lub z niej wyprodukowanych 

COM(2010) 295 8.6.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii 
z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii 

COM(2010) 297 2.6.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące pewnych środków ogranicza
jących wobec Erytrei 

COM(2010) 298 4.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady odnawiająca zezwolenie na kontynuowanie 
obrotu produktami zawierającymi zmodyfikowaną genetycznie kuku
rydzę Bt11 (SYN-BTØ11-1), składającymi się z niej lub z niej wyprodu
kowanymi, dopuszczająca do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę 
pastewną Bt11 (SYN-BTØ11-1) lub z niej się składające oraz uchylająca 
decyzję Komisji 2004/657/WE 

COM(2010) 299 4.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 
MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), składających 
się z niej lub z niej wyprodukowanych 

COM(2010) 302 9.6.2010 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia 
pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy 

COM(2010) 303 24.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 
Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpisania 
i tymczasowego stosowania eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej 
między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony 

COM(2010) 304 8.6.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz 
desek do prasowania pochodzących między innymi z Ukrainy 

COM(2010) 305 10.6.2010 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady upoważniająca Francję i Włochy 
do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 
5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej 

COM(2010) 306 11.6.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady (UE) nr […]/2010 zmieniające rozpo
rządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do 
połowów dorsza, karmazyna oraz tuńczyka zwykłego i wykluczające 
pewne grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego 
w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 

COM(2010) 309 9.6.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki 
zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0293:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0294:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0295:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0297:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0298:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0299:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0302:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0303:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0304:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0305:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0306:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0309:PL:NOT
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COM(2010) 310 15.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie obowiązkowego stosowania regula
minów nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 
67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 
107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 i 125 Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homo
logacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz układów, części 
i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

COM(2010) 312 14.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady ustalająca wysokość wkładów finansowych 
wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego 
Funduszu Rozwoju (2. rata za 2010 r.) 

COM(2010) 313 17.6.2010 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady w sprawie upoważnienia Rumunii 
do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 
193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej 

COM(2010) 316 15.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Euro
pejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu 
i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych 
z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków 
finansowych należących do terrorystów 

COM(2010) 317 18.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania Umowy między Unią 
Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu 
i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych 
z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków 
finansowych należących do terrorystów 

COM(2010) 321 22.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie upoważnienia do podpisania Umowy 
w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem 
Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, 
mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych 
Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej 
strony 

COM(2010) 322 22.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu 
między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim usta
nawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do 
sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemno
morskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Euro
pejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim 
Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony 

COM(2010) 325 22.6.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
…/… zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 
w odniesieniu do zakazu selekcji jakościowej i ograniczeń połowów 
storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund 

COM(2010) 326 22.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Euro
pejską a Królestwem Marokańskim ustanawiającej mechanizm rozstrzy
gania sporów 

COM(2010) 328 22.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie upoważnienia do podpisania Umowy 
między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustanawiającej 
mechanizm rozstrzygania sporów 

COM(2010) 331 24.6.2010 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE doty
czącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu 
do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0310:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0312:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0313:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0316:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0317:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0321:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0322:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0325:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0326:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0328:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0331:PL:NOT
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COM(2010) 332 24.6.2010 Wniosek: Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 
Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia eurośródziem
nomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszy
midzkim, z drugiej strony 

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