
Udział Szwajcarii w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie 
działania w zakresie uczenia się przez całe życie *** 

P7_TA(2010)0487 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską 
ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież 
w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) 

(12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE)) 

(2012/C 169 E/46) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (12818/2010), 

— uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej 
zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz 
w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) (13104/2009), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 165 ust. 4, art. 166 
ust. 4 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7- 
0277/2010), 

— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Kultury i Edukacji (A7-0334/2010), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Konfederacji Szwajcarskiej. 

Kontrola przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję ***I 

P7_TA(2010)0488 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i zasady 
ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez Komisję (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)) 

(2012/C 169 E/47) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0083),
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— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 291 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0073/2010), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady złożone w liście z dnia 1 grudnia 2010 r. do zatwier
dzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji 
Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rynku Wewnętrz
nego i Ochrony Konsumentów, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Rybołówstwa, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0355/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom narodowym. 

P7_TC1-COD(2010)0051 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2010 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 ustanawiającego 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 

uprawnień wykonawczych przez Komisję 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 182/2011) 

ZAŁĄCZNIK 

OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI 

Artykuł 5 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia wymaga, by Komisja przyjęła projekt aktu wykonawczego, jeżeli 
komitet wyda pozytywna opinię. Przepis ten nie uniemożliwia Komisji brania pod uwagę w bardzo wyjątkowych 
przypadkach – tak jak to się dzieje obecnie – nowych okoliczności, które powstały po głosowaniu, i podejmowania 
decyzji o nieprzyjmowaniu projektu aktu wykonawczego po uprzednim poinformowaniu o tym komitetu i ustawodawcy.
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OŚWIADCZENIA KOMISJI 

Komisja przystąpi do zbadania wszystkich obowiązujących aktów ustawodawczych, które nie zostały dostosowane do 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, w celu oceny tych instru
mentów pod kątem potrzeby ich dostosowania do systemu aktów delegowanych wprowadzonego w art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komisja przedstawi odnośne propozycje najszybciej jak to możliwe i nie później niż 
wskazano w orientacyjnym kalendarzu załączonym do niniejszej deklaracji. 

W międzyczasie Komisja będzie regularnie informować Parlament Europejski o planowanych środkach wykonawczych 
dotyczących wspomnianych instrumentów, które powinny w przyszłości stać się aktami delegowanymi. 

Jeśli chodzi o obowiązujące akty ustawodawcze, które zawierają obecnie odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej 
z kontrolą, Komisja dokona przeglądu przepisów dotyczących tej procedury w stosunku do wszystkich instrumentów, 
które planuje zmienić, w celu dostosowania ich w odpowiednim czasie do kryteriów określonych w Traktacie. Ponadto 
Parlament Europejski i Rada będą miały prawo wskazywać akty podstawowe, które w ich opinii należy przyjąć 
w pierwszej kolejności. 

Komisja oceni wyniki tego procesu do końca 2012 r. w celu oszacowania liczby obowiązujących aktów ustawodawczych 
zawierających odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Komisja przygotuje następnie odpowiednie 
inicjatywy ustawodawcze mające na celu odpowiednie dostosowania. Generalnie, przed końcem siódmej kadencji Parla
mentu Komisja zamierza usunąć ze wszystkich instrumentów ustawodawczych wszelkie zapisy odnoszące się do proce
dury regulacyjnej połączonej z kontrolą. 

Komisja zauważa, że rozpoczęła niedawno badanie, które umożliwi pełny i obiektywny przegląd wszystkich aspektów 
polityki i praktyk w zakresie ochrony handlu UE, w tym: ocenę działania, metod, wykorzystania oraz skuteczności 
obecnego systemu instrumentów ochrony handlu w zakresie realizacji celów polityki handlowej, ocenę skuteczności 
obecnych i potencjalnych decyzji politycznych Unii Europejskiej (np. w zakresie badania interesu Unii, zasady niższego 
cła, systemu poboru należności celnych) w porównaniu z decyzjami politycznymi określonych partnerów handlowych, 
oraz badanie podstawowych przepisów antydumpingowych oraz antysubsydyjnych w świetle praktyki administracyjnej 
instytucji unijnych, orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zaleceń i postanowień Organu Rozstrzy
gania Sporów Światowej Organizacji Handlu. 

W świetle wyników przeprowadzonego badania oraz postępów negocjacji w ramach dauhańskiej agendy rozwoju Komisja 
zamierza przeanalizować, czy i jak unowocześnić unijne instrumenty ochrony handlu. 

Komisja pragnie również przywołać niedawno podjęte przez siebie inicjatywy na rzecz poprawy przejrzystości działania 
instrumentów ochrony handlu (takie jak mianowanie urzędnika przeprowadzającego spotkania wyjaśniające) oraz prace, 
jakie podjęła wspólnie z państwami członkowskimi w celu wyjaśnienia kluczowych aspektów stosowania środków 
ochrony handlu. Komisja przywiązuje szczególną uwagę do tych prac i zamierza wskazać, po konsultacjach 
z państwami członkowskimi, inne inicjatywy, które można podjąć w tym zakresie. 

Zgodnie z zasadami procedury komitetowej w oparciu o decyzję Rady 1999/468/WE, w przypadku negatywnej opinii 
komitetu zarządzającego ds. wspólnej polityki rolnej (WPR) Komisja zobowiązana jest przedstawić projekt środka Radzie, 
która w ciągu miesiąca może podjąć inną decyzję. Niemniej jednak Komisja ma możliwość działania i może bądź 
wdrożyć dany środek, bądź też odroczyć jego stosowanie. W związku z tym Komisja może przyjąć dany środek, jeśli 
ostatecznie jest zdania, że odroczenie jego stosowania mogłoby np. mieć nieodwracalny negatywny wpływ na rynek. Jeśli 
następnie Rada zdecyduje inaczej, środek wprowadzony w życie przez Komisję staje się oczywiście zbędny. W związku 
z tym w ramach obecnych zasad Komisja dysponuje narzędziem umożliwiającym jej ochronę wspólnego interesu całej 
Unii, poprzez przyjmowanie środków przynajmniej tymczasowych. 

Artykuł 7 tego rozporządzenia ma na celu utrzymanie tego podejścia w ramach nowych ustaleń dotyczących procedury 
komitetowej, ograniczonego jednak do sytuacji wyjątkowych i w oparciu o jasno określone i restrykcyjne kryteria. 
Umożliwiałby on Komisji przyjmowanie projektów środków mimo negatywnej opinii komitetu badającego projekt, „jeżeli 
jego nieprzyjęcie w jak najkrótszym terminie spowodowałoby poważne zakłócenia w działaniu rynków lub też zagrożenie 
(…) interesów finansowych Unii”. Przepis dotyczy sytuacji, w przypadku której nie można czekać do czasu ponownego 
głosowania komitetu w sprawie tego samego lub innego projektu środka, ponieważ w międzyczasie nastąpiłyby poważne 
zakłócenia na rynku, np. z powodu spekulacyjnych zachowań operatorów. Aby zapewnić zdolność Unii do działania, 
przepis ten dawałby państwom członkowskim i Komisji możliwość ponownego rzeczowego przedyskutowania projektu 
środka, pozwalając jednocześnie na podjęcie decyzji oraz uniknięcie odnośnych spekulacji i ich negatywnych konsek
wencji dla rynku i budżetu.
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Tego typu sytuacje mogą pojawiać się w kontekście bieżącego zarządzania WPR (np. w odniesieniu do kwestii takich jak 
ustalanie refundacji wywozowych, zarządzanie licencjami czy specjalna klauzula ochronna), kiedy to decyzje muszą być 
podejmowane szybko i mają przy tym znaczące konsekwencje gospodarcze dla rynków, a zatem dla rolników 
i operatorów, oraz dla unijnego budżetu. 

W przypadku, gdy Parlament Europejski lub Rada poinformują Komisję, że ich zdaniem projekt aktu wykonawczego 
wykracza poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym, Komisja dokona natychmiastowego 
przeglądu projektu aktu wykonawczego pod kątem uwag przedstawionych przez Parlament Europejski i Radę. 

Komisja uwzględni w swych działaniach w należny sposób pilny charakter danej kwestii. 

Przed podjęciem decyzji, czy projekt aktu wykonawczego zostanie przyjęty, zmieniony lub też wycofany, Komisja 
poinformuje Parlament Europejski oraz Radę o planowanym działaniu oraz przedstawi jego uzasadnienie. 

Dodatek 

ZAŁĄCZNIK do oświadczenia I Komisji 

Orientacyjna tabela aktów podstawowych, które nie podlegały procedurze współdecyzji przed przyjęciem 
Traktatu z Lizbony i które należy dostosować w celu uwzględnienia art. 290 TFUE 

Dziedzina 
polityki Akty wymagające przeglądu Orientacyjny termin 

Ograniczone 
do dostoso

wania 

Objęte 
szerszym 

wnioskiem 

ESTAT 1. Rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady w sprawie staty
styk dotyczących transportu towarów wodami 
śródlądowymi i uchylające dyrektywę Rady 
80/1119/EWG ( 1 ) 

4. kwartał 2011 r. X 

SANCO 2. Dyrektywa Rady 64/432/EWG w sprawie 
problemów zdrowotnych zwierząt wpływają
cych na handel wewnątrzwspólnotowy 
bydłem i trzodą chlewną ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

3. Dyrektywa Rady 90/426/EWG w sprawie 
warunków zdrowotnych zwierząt regulują
cych przemieszczanie i przywóz zwierząt 
z rodziny koniowatych z państw trzecich ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

4. Dyrektywa Rady 91/68/EWG w 
sprawie warunków zdrowotnych zwierząt 
i regulujących handel wewnątrzwspólnotowy 
owcami i kozami ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

5. Dyrektywa Rady 2004/68/WE ustanawiająca 
warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz 
do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty 
niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmie
niająca dyrektywy 90/426/EWG oraz 
92/65/EWG i uchylająca dyrektywę 
72/462/EWG ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

6. Dyrektywa Rady 2009/158/WE w sprawie 
warunków zdrowotnych zwierząt regulują
cych handel wewnątrzwspólnotowy 
i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylę
gowych ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

7. Dyrektywa Rady 92/65/EWG ustanawiająca 
warunki zdrowia zwierząt regulujące handel 
i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, 
komórek jajowych i zarodków nieobjętych 
warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi 
w szczególnych zasadach Wspólnoty określo
nych w załączniku A(I) do dyrektywy 
90/425/EWG ( 2 ) 

marzec 2012 r. X
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Dziedzina 
polityki Akty wymagające przeglądu Orientacyjny termin 

Ograniczone 
do dostoso

wania 

Objęte 
szerszym 

wnioskiem 

8. Dyrektywa Rady 88/407/EWG ustanawiająca 
warunki zdrowotne zwierząt wymagane 
w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz 
w przywozie zamrożonego nasienia bydła 
domow ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

9. Dyrektywa Rady 89/556/EWG w sprawie 
warunków zdrowotnych zwierząt, regulują
cych handel wewnątrzwspólnotowy oraz 
przywóz z państw trzecich zarodków bydła 
domowego ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

10. Dyrektywa Rady 90/429/EWG ustanawiająca 
warunki sanitarne odnośnie do zwierząt 
mające zastosowanie w handlu wewnątrz
wspólnotowym nasieniem bydła i trzody 
chlewnej oraz w przywozie ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

11. Dyrektywa Rady 2002/99/WE ustanawiająca 
przepisy sanitarne regulujące produkcję, prze
twarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie 
produktów pochodzenia zwierzęcego prze
znaczonych do spożycia przez ludzi ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

12. Dyrektywa Rady 92/118/EWG ustanawiająca 
warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia 
publicznego regulujące handel i przywóz do 
Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej 
wymienionymi warunkami ustanowionymi 
w szczególnych zasadach wspólnotowych 
określonych w załączniku A pkt I do dyrek
tywy 89/662/EWG oraz w zakresie czyn
ników chorobotwórczych do dyrektywy 
90/425/EWG ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

13. Dyrektywa 2006/88/WE w sprawie 
wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwa
kultury i produktów akwakultury oraz zapo
biegania niektórym chorobom zwierząt 
wodnych i kontroli tych chorób ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

14. Dyrektywa Rady 92/35/EWG ustanawiająca 
zasady kontroli i środki zwalczania afrykań
skiego pomoru koni ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

15. Dyrektywa Rady 77/391/EWG wprowadza
jącą wspólnotowe środki zwalczania bruce
lozy, gruźlicy i białaczki bydła ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

16. Dyrektywa Rady 82/400/EWG zmieniająca 
dyrektywę 77/391/EWG oraz wprowadzająca 
dodatkowy środek wspólnotowy w celu zwal
czania brucelozy, gruźlicy i enzootycznej 
białaczki bydła ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

17. Decyzja Rady 90/242/EWG wprowadzająca 
wspólnotowy środek finansowy do zwal
czania brucelozy u owiec i kóz ( 2 ) 

marzec 2012 r. X

PL C 169 E/238 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.6.2012 

Czwartek, 16 grudnia 2010 r.



Dziedzina 
polityki Akty wymagające przeglądu Orientacyjny termin 

Ograniczone 
do dostoso

wania 

Objęte 
szerszym 

wnioskiem 

18. Dyrektywa Rady 90/423/EWG zmieniająca 
dyrektywę 85/511/EWG wprowadzającą 
wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy, 
dyrektywę 64/432/EWG w sprawie 
problemów zdrowotnych zwierząt wpływają
cych na handel wewnątrzwspólnotowy 
bydłem i trzodą chlewną oraz dyrektywę 
72/462/EWG w sprawie problemów zdrowot
nych i inspekcji weterynaryjnej przed przy
wozem z państw trzecich bydła, trzody 
chlewnej i świeżego mięsa ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

19. Dyrektywa Rady 2003/85/WE w sprawie 
wspólnotowych środków zwalczania prysz
czycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG 
i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG 
i zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

20. Dyrektywa Rady 2005/94/WE w sprawie 
wspólnotowych środków zwalczania grypy 
ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

21. Dyrektywa Rady 92/66/EWG wprowadzająca 
wspólnotowe środki zwalczania rzekomego 
pomoru drobiu ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

22. Dyrektywa Rady 80/1095/EWG ustanawiającą 
warunki mające na celu trwałe uwolnienie 
terytorium Wspólnoty od klasycznego 
pomoru świń ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

23. Decyzja Rady 80/1096/EWG wprowadzająca 
wspólnotowe środki finansowe dla zwalczania 
klasycznego pomoru świń ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

24. Dyrektywa Rady 92/119/EWG wprowadza
jąca ogólne wspólnotowe środki zwalczania 
niektórych chorób zwierząt i szczególne 
środki odnoszące się do choroby pęcherzy
kowej świń ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

25. Dyrektywa Rady 2001/89/WE w sprawie 
wspólnotowych środków zwalczania klasycz
nego pomoru świń ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

26. Decyzja Rady 79/511/EWG w sprawie finan
sowego wkładu wspólnoty w prowadzenie 
kampanii zwalczającej wściekliznę 
w południowo-wschodniej Europie ( 2 ) 

2011/2012 X 

27. Decyzja Rady 89/455/EWG wprowadzająca 
wspólnotowe środki w celu ustanowienia 
projektów pilotowych mających na celu zwal
czanie wścieklizny w celu jej zwalczania albo 
zapobiegania ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

28. Decyzja Rady 2009/470/WE w sprawie 
wydatków w dziedzinie weterynarii 

2. półrocze 2012 r. X 

29. Dyrektywa Rady 82/894/EWG w sprawie 
zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie ( 2 ) 

marzec 2012 r. X
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30. Dyrektywa Rady 89/662/EWG dotycząca 
kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrz
wspólnotowym w perspektywie wprowa
dzenia rynku wewnętrznego ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

31. Dyrektywa Rady 90/425/EWG dotycząca 
kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych 
mających zastosowanie w handlu wewnątrz
wspólnotowym niektórymi żywymi zwierzę
tami i produktami w perspektywie wprowa
dzenia rynku wewnętrznego ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

32. Decyzja Rady 92/438/EWG w sprawie 
komputeryzacji weterynaryjnych procedur 
przywozowych (Projekt SHIFT), zmieniająca 
dyrektywy 90/675/EWG, 91/496/EWG, 
91/628/EWG i decyzję 90/424/EWG, oraz 
uchylająca decyzję 88/192/EWG ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

33. Dyrektywa Rady 96/93/WE w sprawie certy
fikacji zwierząt i produktów zwierzęcych ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

34. Dyrektywa Rady 2008/71/WE w sprawie 
identyfikacji i rejestracji świń ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

35. Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parla
mentu Europejskiego i Rady ustanawiające 
system identyfikacji i rejestracji bydła 
i dotyczące etykietowania wołowiny 
i produktów z wołowiny oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 ( 3 ) 

1. trymestr 2011 r. X 

36. Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 usta
nawiające system identyfikacji i rejestrowania 
owiec i kóz ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

37. Dyrektywa Rady 2009/157/WE w sprawie 
zwierząt hodowlanych czystorasowych 
z gatunku bydła 

1. trymestr 2011 r. X 

38. Dyrektywa Rady 88/661/EWG w sprawie 
norm zootechnicznych mających zastoso
wanie do zwierząt hodowlanych z gatunku 
świń 

1. trymestr 2011 r. X 

39. Dyrektywa Rady 89/361/EWG dotycząca 
owiec i kóz hodowlanych czystorasowych 

1 trymestr 2011 r. X 

40. Dyrektywa Rady 90/427/EWG w sprawie 
zootechnicznych i genealogicznych 
warunków handlu wewnątrzwspólnotowego 
koniowatymi 

1. trymestr 2011 r. X 

41. Dyrektywa Rady 90/428/EEC w sprawie 
handlu zwierzętami z rodziny koniowatych 
przeznaczonymi do udziału w zawodach 
oraz ustanawiająca warunki udziału w takich 
zawodach 

1. trymestr 2011 r. X 

42. Dyrektywa Rady 91/174/EWG ustanawiająca 
wymogi zootechniczne i rodowodowe przy 
wprowadzaniu do obrotu zwierząt czystora
sowych 

1. trymestr 2011 r. X
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43. Dyrektywa Rady 94/28/WE ustanawiająca 
zasady odnoszące się do warunków genealo
gicznych i zootechnicznych stosowanych 
w przywozie z państw trzecich zwierząt, ich 
nasienia, komórek jajowych i zarodków oraz 
zmieniająca dyrektywę 77/504/EWG 
w sprawie zwierząt hodowlanych czystoraso
wych z gatunku bydła 

1. trymestr 2011 r. X 

44. Dyrektywa Rady 97/78/WE ustanawiająca 
zasady regulujące organizację kontroli wetery
naryjnej produktów wprowadzanych do 
Wspólnoty z państw trzecich ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

45. Dyrektywa Rady 91/496/EWG ustanawiająca 
zasady regulujące organizację kontroli wetery
naryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek 
Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca 
dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 
90/675/EWG ( 2 ) 

marzec 2012 r. X 

46. Dyrektywa Rady 98/58/WE dotycząca 
ochrony zwierząt hodowlanych ( 4 ) 

2013–2014 X 

47. Dyrektywa Rady 2008/119/WE ustanawiająca 
minimalne normy ochrony cieląt (Wersja 
skodyfikowana) ( 4 ) 

2013–2014 X 

48. Dyrektywa Rady 2008/120/WE ustanawiająca 
minimalne normy ochrony świń (Wersja 
skodyfikowana) ( 4 ) 

2013–2014 X 

49. Dyrektywa Rady 1999/74/WE ustanawiająca 
minimalne normy dotyczące ochrony kur 
niosek ( 4 ) 

2013–2014 X 

50. Dyrektywa Rady 2007/43/WE w sprawie 
ustanowienia minimalnych zasad dotyczących 
ochrony kurcząt chowanych 
z przeznaczeniem na produkcję mięsa ( 4 ) 

2013–2014 X 

51. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 
w sprawie ochrony zwierząt podczas ich 
uśmiercania ( 4 ) 

2013–2014 X 

52. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 
22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwie
rząt podczas transportu i związanych z tym 
działań oraz zmieniające dyrektywy 
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporzą
dzenie (WE) nr 1255/97 ( 4 ) 

2013–2014 X 

53. Dyrektywa Rady 2000/29/WE w sprawie 
środków ochronnych przed wprowadzaniem 
do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla 
roślin lub produktów roślinnych i przed ich 
rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie ( 5 ) 

2. półrocze 2012 r. X 

54. Dyrektywa Rady 2007/33/WE w sprawie 
zwalczania mątwików tworzących cysty na 
ziemniaku i uchylająca dyrektywę 
69/465/EWG ( 5 ) 

2. półrocze 2012 r. X
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55. Dyrektywa Rady 93/85/EWG w sprawie zwal
czania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka ( 5 ) 

2. półrocze 2012 r. X 

56. Dyrektywa Rady 98/57/WE w sprawie 
kontroli organizmu Ralstonia solanacearum 
(Smith), Yabuuchi i wsp ( 5 ) 

2. półrocze 2012 r. X 

57. Dyrektywa Rady 66/401/EWG w sprawie 
obrotu materiałem siewnym roślin pastew
nych 

2. półrocze 2011 r. X 

58. Dyrektywa Rady 69/464/EWG w sprawie 
zwalczania raka ziemniaczanego 

2. półrocze 2013 r. X 

59. Dyrektywa Rady 66/402/EWG w sprawie 
obrotu materiałem siewnym roślin zbożo
wych 

2. półrocze 2011 r. X 

60. Dyrektywa Rady 68/193/EWG w sprawie 
wprowadzania do obrotu materiału do wege
tatywnego rozmnażania winorośli 

2. półrocze 2011 r. X 

61. Dyrektywa Rady 98/56/WE w sprawie obrotu 
materiałem rozmnożeniowym roślin ozdob
nych 

2011 second semester X 

62. Dyrektywa Rady 1999/105/WE w sprawie 
obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym 

2. półrocze 2011 r. X 

63. Dyrektywa Rady 2002/53/WE w sprawie 
Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin 
rolniczych 

2. półrocze 2011 r. X 

64. Dyrektywa Rady 2002/54/WE w sprawie 
obrotu materiałem siewnym buraka 

2. półrocze 2011 r. X 

65. Dyrektywa Rady 2002/55/WE w sprawie 
obrotu materiałem siewnym warzyw 

2. półrocze 2011 r. X 

66. Dyrektywa Rady 2002/56/WE w sprawie 
obrotu sadzeniakami ziemniaków 

2. półrocze 2011 r. X 

67. Dyrektywa Rady 2002/57/WE w sprawie 
obrotu materiałem siewnym roślin oleistych 
i włóknistych 

2. półrocze 2011 r. X 

68. Dyrektywa Rady 2008/72/WE w sprawie 
obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz 
nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona 

2. półrocze 2011 r. X 

69. Dyrektywa Rady 2008/90/WE w sprawie 
obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin 
sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi 
przeznaczonymi do produkcji owoców 

2. półrocze 2011 r. X 

70. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 
w sprawie wspólnotowego systemu ochrony 
odmian roślin ( 6 ) 

2012-2013 zob. komentarz 
(przypis na poprzed

niej stronie) 

71. Dyrektywa Rady 87/357/EWG w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw Państw Członkow
skich dotyczących produktów, których 
wygląd wskazuje na przeznaczenie inne niż 
rzeczywiste, zagrażających zdrowiu lub 
bezpieczeństwu konsumentów 

2. półrocze 2011 r. X
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MARKT 72. Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 
w sprawie wspólnotowego znaku towaro
wego 

2011 ( 7 ) X 

TRADE 73. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 
w sprawie wspólnych reguł przywozu niektó
rych wyrobów włókienniczych z państw trze
cich 

koniec 2011 r. / 
początek 2011 r. 

X 

74. Rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 
w sprawie wspólnych reguł dotyczących przy
wozu wyrobów włókienniczych z niektórych 
państw trzecich, nieobjętych umowami 
dwustronnymi, protokołami, innymi ustale
niami lub innymi szczegółowymi normami 
Wspólnoty dotyczącymi przywozu 

koniec 2010 r / 
początek 2011 r. 

X 

75. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2248/2001 
w sprawie niektórych procedur stosowania 
Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między 
Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami 
Członkowskimi z jednej strony a Republiką 
Chorwacji z drugiej strony oraz stosowania 
Umowy przejściowej między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Chorwacji, 
z późniejszymi zmianami 

koniec 2010 r. / 
początek 2011 r. 

X 

76. Rozporządzenie Rady (WE) nr 953/2003 
w sprawie unikania w Unii Europejskiej prze
kierowania handlu niektórymi podstawowymi 
lekami 

koniec 2010 r. / 
początek 2011 r. 

X 

[Rozporządzenie (WE) nr 868/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady dotyczące 
ochrony przed subsydiowaniem 
i nieuczciwymi praktykami cenowymi powo
dującymi uszczerbek dla przewoźników lotni
czych Wspólnoty w świadczeniu usług lotni
czych z krajów nienależących do Wspólnoty 
Europejskiej skreślone] ( 8 ) 

77. Rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 
ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na 
niektóre produkty pochodzące ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki 

koniec 2010 r. / 
początek 2011 r. 

X 

78. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 
w sprawie określonych procedur stosowania 
Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między 
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przej 
ściowej między Wspólnotą Europejską 
a Republiką Albanii 

koniec 2010 r. / 
początek 2011 r. 

X 

79. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 
w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących 
produktów pochodzących z niektórych 
państw wchodzących w skład grupy państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzia
nych w umowach ustanawiających lub prowa
dzących do ustanowienia umów 
o partnerstwie gospodarczym 

koniec 2010 r. / 
początek 2011 r. 

X 

80. Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 
wprowadzające autonomiczne preferencje 
handlowe dla Republiki Mołdowy 
i zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE 

koniec 2010 r. / 
początek 2011 r. 

X
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81. Rozporządzenie Rady (WE) nr 140/2008 
z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie 
procedur dotyczących stosowania Układu 
o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami człon
kowskimi, z jednej strony, a Republiką Czar
nogóry, z drugiej strony, oraz procedur doty
czących stosowania Umowy przejściowej 
między Wspólnotą Europejską, z jednej 
strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej 
strony 

koniec 2010 r. / 
początek 2011 r. 

X 

82. Rozporządzenie Rady (WE) nr 594/2008 
w sprawie niektórych procedur stosowania 
Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między 
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią 
i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stoso
wania umowy przejściowej w sprawie handlu 
i spraw związanych z handlem między 
Wspólnotą Europejską, z jednej strony, 
a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony 

koniec 2010 r. / 
początek 2011 r. 

X 

83. 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. 

koniec 2010 r. / 
początek 2011 r. 

X 

84. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 
wprowadzające nadzwyczajne środki hand
lowe dla krajów i terytoriów uczestniczących 
lub powiązanych z procesem stabilizacji 
i stowarzyszania Unii Europejskiej 

koniec 2010 r. / 
początek 2011 r. 

X 

85. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 
w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na 
przywóz niektórych wyrobów stalowych 
z Federacji Rosyjskiej 

początek 2011 r. X 

86. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008 
w sprawie handlu niektórymi produktami 
stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską 
a Republiką Kazachstanu 

początek 2011 r. X 

MARE 87. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackie
go. 

listopad 2011 r. X 

88. Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 
w sprawie wspólnej organizacji rynku 

maj 2011 r. X 

89. Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 
w sprawie środków technicznych 

listopad 2011 r. X 

90. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 
w sprawie zachowania zasobów połowowych 
w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt 
i Sund poprzez zastosowanie środków tech
nicznych 

listopad 2011 r. X 

91. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 
w sprawie środków służących odbudowie 
zasobów węgorza europejskieg 

listopad 2011 r. X
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92. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009. 
ustanawiające wspólnotowy system kontroli 

listopad 2011 r. X 

93. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 
ustanawiającego wspólnotowy system zapo
biegania nielegalnym, nieraportowanym 
i nieuregulowanym połowom 

listopad 2011 r. X 

94. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 
dotyczące upoważnień do prowadzenia dzia 
łalności połowowej 

listopad 2011 r. X 

95. Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 
ustanawiające środki dotyczące przypadko
wych odłowów waleni na łowiskach 

listopad 2011 r. X 

96. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 
w sprawie elektronicznej rejestracji 
i raportowania ( 9 ) 

zob. komentarz 

97. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 
w sprawie środków zarządzania zrównowa 
żoną eksploatacją zasobów rybołówstwa 
Morza Śródziemnego 

listopad 2011 r. X 

ENV 98. Dyrektywa Rady 87/217/EWG w sprawie 
ograniczania zanieczyszczenia środowiska 
azbestem i zapobiegania temu zanieczyszcze
niu 

1. połowa 2011 r. X 

99. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 
w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń 
na przywóz drewna do Wspólnoty Europej
skiej FLEGT 

2. połowa 2011 r. X 

ENER 100. Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 
w sprawie warunków regulujących przywóz 
produktów rolnych pochodzących z krajów 
trzecich w następstwie wypadku 
w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Wersja 
skodyfikowana) 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1048/2009 
zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 733/2008 w sprawie warunków regulują
cych przywóz produktów rolnych pochodzą
cych z krajów trzecich w następstwie 
wypadku w elektrowni jądrowej 
w Czarnobylu ( 10 ) 

nie wyznaczono 
terminu przed 2013 
r. ( 11 ) 

X 

CLIMA 101. Decyzja Rady 2002/358/WE dotycząca 
zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską 
Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu i wspólnej realizacji wynikających 
z niego zobowiązań 

— ( 12 ) X 

102. Projekt decyzji Komisji zmniejącej decyzję 
Komisji 2006/944/WE („decyzja dotycząca 
przyznanej ilości”) 

koniec 2010 r. X 

ENTR 103. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 
ustanawiające zasady handlu niektórymi 
towarami pochodzącymi z przetwórstwa 
produktów rolnych (wersja ujednolicona 
rozporządzenia nr 3448/93) 

4. kwartał 2010 r. X
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AGRI 104. Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
w sprawie szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych 
Unii Europejskiej 

23/09/2010 X 

105. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej
skich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). 

30/09/2010 X 

106. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 usta
nawiające wspólne zasady dla systemów 
wsparcia bezpośredniego dla rolników 
w ramach wspólnej polityki rolnej 
i ustanawiające określone systemy wsparcia 
dla rolników, zmieniające rozporządzenia […] 

30/09/2010 X 

107. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 
ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu 
i prezentacji win aromatyzowanych, aromaty
zowanych napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli winopodobnych 

1. kwartał 2011 r. X 

108. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 
w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej 

4 kwartał 2010 r. X 

109. Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 
ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji 
płatności bezpośrednich przewidzianych 
w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 usta
nawiającym wspólne zasady dla systemów 
wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającym określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz zmienia
jące rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 

4. kwartał 2010 r. X 

110. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 
w sprawie produkcji ekologicznej 
i etykietowania produktów ekologicznych 
i uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 2092/91 

4. kwartał 2010 r. X 

111. Rozporządzenie Rady (WE) nr 165/94 doty
czące współfinansowania przez Wspólnotę 
kontroli przy zastosowaniu teledetekcji oraz 
zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 3508/92 ustanawiające zintegrowany 
system zarządzania i kontroli niektórych 
wspólnotowych systemów pomocy 

zostanie uchylone 
przez „dostosowanie 
rozporządzenia 1290/ 
2005” 

X 

112. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 
w sprawie produktów rolnych i środków 
spożywczych będących gwarantowanymi 
tradycyjnymi specjalnościami. 

4. kwartał 2010 r. X 

113. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 
w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych 
i nazw pochodzenia produktów rolnych 
i środków spożywczych. 

4 kwartał 2010 r. X 

114. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 
ustanawiające szczególne środki dotyczące 
rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egej
skiego i zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 

4. kwartał 2010 r. X
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115. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 
ustanawiające wspólną organizację rynków 
rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące 
niektórych produktów rolnych („rozporzą
dzenie o jednolitej wspólnej organizacji 
rynku”) 

4. kwartał 2010 r. X 

116. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów spirytuso
wych oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/89 

4. kwartał 2011 r. (ex- 
PRAC) 

X 

117. Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 
w sprawie kontroli przez państwa członkow
skie transakcji stanowiących część systemu 
finansowania przez Europejski Fundusz 
Rolniczy Gwarancji (Wersja skodyfikowana) 

4. kwartał 2010 r. X 

118. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72 usta
nawiające ogólne zasady przyznawania 
pomocy w odniesieniu do jedwabników na 
rok hodowlany 1972/1973 

zostanie uchylone 
rozporządzeniem 
o „nowej jednolitej 
wspólnej organizacji 
rynku”) 

X 

119. Rozporządzenie Rady (EWG) NR 352/78 
w sprawie uznawania utraconych zabezpie
czeń, poręczeń i gwarancji złożonych 
w ramach wspólnej polityki rolnej 

połowa 2011 r.–WPR 
po 2013 r. 

X 

120. Rozporządzenie Rady (WE) NR 814/2000 
w sprawie działań informacyjnych odnoszą
cych się do wspólnej polityki rolnej 

połowa 2011 r. X 

121. Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 
ustanawiające tymczasowy system restruktu
ryzacji przemysłu cukrowniczego we Wspól
nocie i zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1290/2005 w sprawie finansowania 
wspólnej polityki rolnej 

połowa 2011 r.–PAC 
po 2013 r. 

X 

122. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1667/2006 
w sprawie glukozy i laktozy (Wersja skodyfi
kowana) 

połowa 2011 r. X 

123. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 
17 grudnia 2007 r. w sprawie działań infor
macyjnych i promocyjnych dotyczących 
produktów rolnych na rynku wewnętrznym 
i w krajach trzecich 

połowa 2011 r. X 

124. Rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 
zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 i ustanawiające krajowe 
programy restrukturyzacji sektora bawełny 

polowa 2011 r.–WPR 
po 2013 r. 

X 

125. Rozporządzenie Rady (WE) nr 614/2009 
w sprawie wspólnego systemu handlu albumi
nami jaj i mleka (wersja ujednolicona) 

połowa 2011 r. X
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126. Dyrektywa Rady 2001/112/WE odnosząca się 
do soków owocowych i niektórych podob
nych produktów przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi 

wrzesień 2010 r. X 

127. Rozporządzenie Rady (WE) nr 78/2008 dotyczące 
działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 
2008–2013 przy zastosowaniu technik telede
tekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki 
rolnej 

zostanie uchylone 
przez „dostosowanie 
rozporządzenia 1290/ 
2005” 

X 

128. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009/ 
EWG ustanawiające sieć zbierania danych 
rachunkowych o dochodach i działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspól
nocie Europejskiej 

4. kwartał 2011 r. X 

129. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 706/73 doty
czące uzgodnień wspólnotowych mających 
zastosowanie do Wysp Normandzkich oraz 
Wyspy Man w zakresie handlu produktami 
rolnymi. 

4. kwartał 2011 r. X 

130. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 usta
nawiające porozumienia agromonetarne doty
czące euro 

4 kwartał 2011 r. 
–PAC po 2013 r. 

X 

131. Dyrektywa nr 1999/4/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady odnosząca się do ekstraktów 
kawy i ekstraktów cykorii 

4. kwartał 2011 r. (ex- 
PRAC) 

X 

132. Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady odnosząca się do wyrobów 
kakaowych i czekoladowych przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi 

4. kwartał 2011 r. (ex- 
PRAC) 

X 

133. Dyrektywa Rady 2001/110/WE odnosząca się 
do miodu 

4. kwartał 2011 r. X 

134. Dyrektywa Rady 2001/113/WE odnosząca się 
do dżemów owocowych, galaretek 
i marmolady oraz słodzonego purée 
z kasztanów przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi 

4. kwartał 2011 r. X 

135. Dyrektywa Rady 2001/114/WE odnosząca się 
do niektórych rodzajów częściowo lub całko
wicie odwodnionego mleka konserwowanego 
przeznaczonego do spożycia przez ludzi 

4. kwartał 2011 r. X 

136. Dyrektywa Rady 2001/111/WE odnosząca się 
do niektórych cukrów przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi 

4. kwartał 2011 r. X 

137. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 451/89 doty
czące procedury stosowanej do niektórych 
produktów rolnych pochodzących z różnych 
państw trzecich basenu Morza Śródziemnego 

4. kwartał 2011 r. X 

138. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3491/90 
w sprawie przywozu ryżu pochodzącego 
z Bangladeszu 

4. kwartał 2011 r. X
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139. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 478/92 
otwierające roczny wspólnotowy kontyngent 
taryfowy na karmę dla psów lub kotów 
wystawioną do sprzedaży detalicznej i objętą 
kodem CN 2309 10 11 oraz roczny wspól
notowy kontyngent taryfowy na pokarm dla 
ryb objęty kodem CN ex 2309 90 41, pocho
dzący i sprowadzany z Wysp Owczych 

4. kwartał 2011 r. – 
może się zdeaktuali
zować – do potwier
dzenia 

X 

140. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3125/92 
w sprawie uzgodnień mających zastosowanie 
do przywozu do Wspólnoty produktów mięsa 
baraniego i koziego, pochodzących z Bośni 
i Hercegowiny, Chorwacji, Słowenii, Czarno
góry, Serbii oraz byłej Jugosłowiańskiej 
Republiki Macedonii 

4. kwartał 2011 r. – 
może się zdeaktuali
zować – do potwier
dzenia 

X 

141. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/93 
ustanawiające niektóre przepisy w celu zasto
sowania umów dwustronnych w sprawie 
rolnictwa między Wspólnotą z jednej strony, 
a Austrią, Finlandią, Islandią, Norwegią 
i Szwecją z drugiej strony 

4. kwartał 2011 r. X 

142. Rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 otwie
rające i ustalające zarządzanie niektórymi 
wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi 
na wysokiej jakości wołowinę oraz na wiep
rzowinę, mięso drobiowe, pszenicę 
i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę 
i inne pozostałości 

4. kwartał 2011 r. X 

143. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2184/96 doty
czące przywozu do Wspólnoty ryżu pocho
dzącego i sprowadzanego z Egiptu 

4. kwartał 2011 r. – 
może się zdeaktuali
zować – do potwier
dzenia 

X 

144. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2398/96 
otwierające kontyngent taryfowy na mięso 
indycze pochodzące i przywożone z Izraela, 
przewidziany w Układzie o Stowarzyszeniu 
oraz Umowie przejściowej między Wspólnotą 
Europejską a Państwem Izrael 

4. kwartał 2011 r. – 
może się zdeaktuali
zować – do potwier
dzenia 

X 

145. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2005/97 usta
nawiające niektóre zasady w celu stosowania 
szczególnych ustaleń przy przywozie oliwy 
z oliwek pochodzącej z Algierii 

4. kwartał 2011 r. X 

146. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/97 usta
nawiające niektóre zasady w celu stosowania 
szczególnych ustaleń przy przywozie oliwy 
z oliwek pochodzącej z Libanu 

4. kwartał 2011 r. X 

147. Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/98 
w sprawie przywozu do Wspólnoty 
produktów rolnych pochodzących z Turcji, 
uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 4115/86 i zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 3010/95 

4. kwartał 2011 r. X 

148. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1506/98 usta
nawiające koncesję w formie wspólnotowego 
kontyngentu taryfowego dla Turcji na rok 
1998 w odniesieniu do orzechów laskowych 
oraz zawieszające niektóre koncesje 

4. kwartał 2011 r. – 
może się zdeaktuali
zować – do potwier
dzenia 

X
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149. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1722/1999 
w sprawie przywozu otrębów, śruty i innych 
pozostałości odsiewu, przemiału lub innej 
obróbki niektórych zbóż pochodzących 
z Algierii, Maroka i Egiptu oraz przywozu 
pszenicy durum pochodzącej z Maroka 

4. kwartał 2011 r. – 
może się zdeaktuali
zować – do potwier
dzenia 

X 

150. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1149/2002 
otwierające autonomiczny kontyngent tary
fowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości 

4. kwartał 2011 r. X 

151. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1532/2006 
w sprawie warunków dla niektórych kontyn
gentów przywozowych wołowiny wysokiej 
jakości 

4. kwartał 2011 r. X 

152. Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 
otwierające autonomiczny kontyngent tary
fowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości 

4. kwartał 2011 r. X 

HOME 153. Dyrektywa Rady 2003/110/WE w sprawie 
pomocy w przypadkach tranzytu do celów 
deportacji drogą powietrzną 

2. połowa 2012 r. X 

( 1 ) Liczba poprawek zależy od wyników posiedzenia państw członkowskich zaplanowanego na grudzień 2010 r. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że niniejsze rozporządzenie przyjęto w ramach procedury współdecyzji. 

( 2 ) Stanowi część pakietu zawierającego między innymi wniosek dotyczący europejskiej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
wniosek w sprawie przeglądu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 w sprawie urzędowych kontroli. 

( 3 ) Niniejszy akt podlega wspólnym kompetencjom DG SANCO oraz DG AGRI. 
( 4 ) Przegląd unijnych przepisów w dziedzinie dobrostanu zwierząt (nie ustalono jeszcze szczegółowego harmonogramu) – w odniesieniu 

do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ewaluacji i oceny planu działań dotyczącego dobrostanu 
zwierząt na lata 2006-2010 (2009/2202(INI)), która wzywa Komisję do restrukturyzacji wszystkich tych aktów w jeden instrument 
horyzontalny. 

( 5 ) Stanowi część trwającego przeglądu unijnych przepisów dotyczących zdrowia roślin. 
( 6 ) Odnosi się do trwającego przeglądu unijnych przepisów dotyczących zdrowia roślin – nie podjęto decyzji, czy przegląd będzie 

ograniczony jedynie do dostosowania. 
( 7 ) Szczegółowy termin nie może być określony z powodu złożoności politycznej niniejszej kwestii. 
( 8 ) Niniejsze rozporządzenie znalazło się omyłkowo na oryginalnej liście, ponieważ podlegało ono procedurze współdecyzji przed 

Traktatem z Lizbony oraz było zawarte w dostosowaniu PRAC. 
( 9 ) Będzie uchylone przez rozporządzenie (WE) nr 1224/2009, żadne szczególne zmiany nie są wymagane. 

( 10 ) Przeprowadzana jest ocena prawna tego, czy niniejsze rozporządzenia dotyczą art. 290 lub art. 291 TFUE. 
( 11 ) Przeprowadzana jest ocena prawna tego, czy spełnione są warunki określone w art. 290 TFUE. 
( 12 ) Decyzja Rady dotycząca zawarcia Protokołu z Kioto w imieniu Wspólnoty, nie zostanie poddana przeglądowi ani zmieniona. 

Wzywała do przyjęcia tylko jednego przepisu wykonawczego, decyzji 2006/944/WE, widniejącej w następnej linijce.
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