
WYCOFANIE ZDEZAKTUALIZOWANYCH WNIOSKÓW KOMISJI 
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Wykaz wycofanych wniosków 

Dokument Procedura 
międzyinstytucjonalna Tytuł 

Środowisko 

COM(2004) 532 2004/0183/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej normy odłowu 
humanitarnego dla niektórych gatunków zwierząt 

Sprawy wewnętrzne 

COM(2009) 90 2009/0025/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego konwencję wykonawczą do układu 
z Schengen w zakresie dotyczącym wiz długoterminowych i wpisów w systemie informacyjnym 
Schengen 

COM(2009) 618 — Wniosek dotyczący decyzji Rady ustalającej stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu 
Wspólnoty odnośnie do mechanizmu przeglądu wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko korupcji, które ma zostać przyjęte podczas 3. sesji konferencji państw będących 
stronami Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (Doha/Katar, 9–13 listopada 
2009 r.) 

COM(2008) 676 — Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury 
krytycznej (CIWIN) 

Rynek wewnętrzny i usługi 

COM(2000) 0412 2000/0177/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego 

COM(2003) 827 2003/0326/CNS Wniosek dotyczący decyzji Rady przyznającej Trybunałowi Sprawiedliwości jurysdykcję 
w zakresie sporów mających związek z patentem wspólnotowym 

COM(2003) 828 2003/0324/COD Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej Sąd ds. Patentów Wspólnotowych oraz doty
czącej odwołań do Sądu Pierwszej Instancji 

COM(2008) 194 2008/0083/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 
68/151/EWG i 89/666/EWG w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek 
wymogów ujawniania i tłumaczenia informacji 

Gospodarka morska i rybołówstwo 

COM(2009) 120 2009/0038/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei 

Polityka regionalna 

COM(2005) 108 2005/0033/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej 

Podatki i unia celna 

COM(2007) 52 2007/0023/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w odniesieniu do 
dostosowania szczególnych przepisów podatkowych dotyczących oleju napędowego stosowa
nego jako paliwo silnikowe do celów handlowych oraz koordynacji opodatkowania benzyny 
bezołowiowej i oleju napędowego stosowanych jako paliwo silnikowe 

Ujednolicenie 

COM(2007) 587 2007/0206/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do 
wyrobów tytoniowych (wersja ujednolicona)
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Dokument Procedura 
międzyinstytucjonalna Tytuł 

COM(2008) 691 2008/0206/CNS Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego 
w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (wersja 
ujednolicona) 

COM(2009) 323 2009/0083/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wprowadzenia euro (wersja ujednoli
cona) 

COM(2009) 530 2009/0149/COD Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych 
w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (wersja ujednolicona) 

COM(2009) 554 — Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm 
dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkow
skich (przekształcenie)
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	Wycofanie zdezaktualizowanych wniosków Komisji  (2012/C 156/06)

