
WYCOFANIE ZDEZAKTUALIZOWANYCH WNIOSKÓW KOMISJI 

(2011/C 225/03) 

Wykaz wycofanych wniosków 

Dokument Procedura 
międzyinstytucjonalna Tytuł 

Energia 

SEC(2008) 1903 — Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ustalenia stanowiska, jakie ma zająć Wspólnota 
Europejska podczas posiedzenia Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej (Bruksela, 
27 czerwca 2008 r.) 

COM(2003) 032 CNS/2003/022 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady (Euratom) w sprawie gospodarowania wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi 

Środowisko naturalne 

COM(1992) 316/2 — Projekt decyzji Rady upoważniającej Komisję do negocjacji w imieniu Wspólnoty protokołu 
zmieniającego Międzynarodową konwencję o uregulowaniu połowu wielorybów, 
Waszyngton, 2 grudnia 1946 r. 

COM(2008) 174 CNS/2003/0249 Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej stanowisko zajmowane w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej, dotyczące interpretacji art. 14 Konwencji z Aarhus 

COM(2008) 695 — Wniosek dotyczący decyzji Rady określającej stanowisko, które ma być przyjęte w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do wniosków w sprawie wprowadzenia poprawek do 
załączników I i II do Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt na 
dziewiątej sesji Konferencji Stron 

Rybołówstwo i gospodarka morska 

COM(2009) 505 — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
754/2009 wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowio
nego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 

COM(2009) 506 — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w 
odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb 

COM(2009) 122 COD/2009/0039 Rozporządzenie Rady ustanawiające plan długoterminowy dotyczący północnego stada 
morszczuka oraz połowów eksploatujących to stado 

Transport 

COM(2008) 650 COD/2008/0195 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie 
w zakresie transportu drogowego 

Sprawy zagraniczne 

COM(2006) 704 — Decyzja Rady w sprawie zatwierdzenia wymiany pism pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, 
uznających za autentyczną maltańską wersję językową Protokołu z dnia 26 października 
2004 r. do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego prze
pływu osób, w związku z udziałem w charakterze umawiających się stron Republiki Czeskiej, 
Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Repub
liki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki 
Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej
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Dokument Procedura 
międzyinstytucjonalna Tytuł 

COM(2006) 717 — Decyzja Rady w sprawie zatwierdzenia wymiany pism pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, 
uznających za autentyczną Umowę pomiędzy, Wspólnotą Europejską i jej państwami człon
kowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobod
nego przepływu osób, sporządzoną w językach czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, 
maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim 

Sprawy ogólne 

COM(2009) 0142 COD/2009/0048 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do 
decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 
251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą 

Ujednolicenie 

COM(1995) 622/4 COD/1995/0305 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastew
nych (wersja skonsolidowana) 

COM(1995) 628/2 COD/1995/0321 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożo
wych (wersja skonsolidowana) 

COM(2003) 243 COD/2003/0096 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca 
tytoniowego (wersja ujednolicona) 

COM(2007) 848 COD/2007/0287 Wniosek dotyczący rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzo
wanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (wersja prze
kształcona) 

COM(2007) 302 NLE/2007/0103 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym 
lub w innym przypadku pogotowia radiologicznego (wersja ujednolicona) 

COM(2008) 26 COD/2008/0009 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się 
spółek akcyjnych (wersja ujednolicona) 

COM(2008) 91 COD/2008/0039 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady 68/193/EWG w sprawie wprowadzania do obrotu mate
riału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (wersja ujednolicona) 

COM(2008) 544 COD/2008/0173 Wniosek dotyczący dyrektywy 77/91/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koor
dynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu 
art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów 
zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również 
utrzymania i zmian jej kapitału (wersja ujednolicona) 

COM(2008) 873 COD/2008/0253 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej zasady organizacji kontroli weterynaryj
nych zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich (wersja ujednolicona) 

COM(2008) 891 COD/2008/0265 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 ustanawiającego jednolity formu
larz wizowy (wersja ujednolicona) 

COM(2006) 0346 CNS/2006/0808 Projekt decyzji Rady dostosowującej przepisy dotyczące Trybunału Sprawiedliwości 
w obszarach objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro
pejską
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