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II. melléklet: A visszavonásra vagy módosításra szánt függőben lévő javaslatok listája
Az elavulástól eltérő okok miatt visszavonásra szánt vagy módosítandó javaslatokat félkövéren szedtük.
Szám

COM/intézményközi
hivatkozás

Cím

A visszavonás/módosítás oka

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
1.

COM/2010/0537
2010/0266/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A javaslat a KAP-reformról szóló 1305/2013 rendelet hatályba lépése
RENDELETE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési következtében elévült.
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

2.

COM/2010/0539
2010/0267/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A javaslat a KAP-reformról szóló 1307/2013 rendelet hatályba lépése
RENDELETE a közös agrárpolitika keretébe tartozó, következtében elévült.
mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási
rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet
módosításáról

3.

COM/2010/0745
2010/0365/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/…/EU A javaslat a KAP-reformról szóló 1306/2013 rendelet hatályba lépése
RENDELETE a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló következtében elévült.
1290/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
165/94/EK és a 78/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről

4.

COM/2010/0738
2010/0354/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A javaslat a KAP-reformról szóló 1308/2013 rendelet hatályba lépése
RENDELETE az 1234/2007/EK rendeletnek a forgalmazási következtében elévült.
előírások tekintetében történő módosításáról

5.

COM/2010/0759
2010/0364/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A 2014. március 19-én elfogadott COM (2014) 0180-be foglalt javaslat
RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek
címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról
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Szám

COM/intézményközi
hivatkozás

Cím

A visszavonás/módosítás oka

6.

COM/2010/0761
2010/0366/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A javaslat a KAP-reformról szóló 1306/2013 rendelet hatályba lépése
RENDELETE az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap következtében elévült.
finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által
végzett vizsgálatáról szóló 485/2008/EK tanácsi rendelet
módosításáról

7.

COM/2010/0799
2010/0385/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A javaslat a KAP-reformról szóló 1308/2013 rendelet hatályba lépése
RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének következtében elévült.
létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös
piacszervezésről szóló rendelet”)

8.

COM/2011/0193
2011/0075/NLE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok Elavult. A KAP-reform felülírta a javaslatot.
egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások,
visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések
meghatározásáról

9.

COM/2011/0663
2011/0290/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A javaslat elévült, mivel annak tartalmát átvette a 2013/0398(COD).
RENDELETE a mezőgazdasági termékek belső piacon és
harmadik
országokban
történő
megismertetésével
és
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK
tanácsi rendelet módosításáról,

10.

COM/2013/0159
2013/0087/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Elavult. Az 1290/2005/EK rendelet 18. cikkével összhangban a javaslat
RENDELETE a a 2013-as naptári év vonatkozásában 2013. június 30-án elévült.
alkalmazandó kiigazítási mérték 73/2009/EK rendelet szerinti
rögzítéséről

11.

COM/2013/0521
2013/0247/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A javaslat a KAP-reformról szóló 1310/2013 rendelet hatályba lépése
RENDELETE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési következtében elévült.
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról
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Szám

COM/intézményközi
hivatkozás

Cím

A visszavonás/módosítás oka
A KAP-egyszerűsítés részeként az egész rendszert értékelni fogják
a szubszidiaritás, arányosság, jobb kormányzás szempontjából.
Amíg ezen értékelés függőben van, a Bizottság azt javasolja a
társjogalkotóknak, hogy függesszék fel a 2013-mas módosítü
javaslattal kapcsolatos munkát.

12.

COM/2014/0032
2014/0014/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
RENDELETE az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU
rendeleteknek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej
oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó
támogatási program tekintetében történő módosításáról

13.

COM/2014/0175
2014/0097/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkével összhangban a javaslat 2014.
RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott június 30-án elévült. Tartalmát belefoglalták az időközben elfogadott
közvetlen kifizetésekre a 2014-es naptári év vonatkozásában bizottsági végrehajtási rendeletbe (COM 879/2014).
alkalmazandó kiigazítási mérték rögzítéséről

14.

COM/2014/0180
2014/0100/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Amennyiben hat hónapon belül nem születik megállapodás, vissza
RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai kell vonni és új kezdeményezéssel kell helyettesíteni.
termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai
parlamenti és tanácsi rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló
rendelet] módosításáról és a 834/2007/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Költségvetés és emberi erőforrások
15.

COM/2004/0509
2004/0172/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012 júliusában új irányelvjavaslat fogadtak el az Unió pénzügyi
RENDELETE a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott
bármely más tiltott tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó küzdelemről COM(2012)0363.
kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról

16.

COM/2010/0071
2010/0047/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Elavult. Az új, 966/2012 költségvetési rendeletet 2012.10.26-án
RENDELETE az Európai Közösségek általános költségvetésére fogadták el
alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet módosításáról

17.

COM/2010/0072
2010/0048/APP

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 2007–2013 közötti Elavult. A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről
keretről szóló rendeletjavaslatot vissza lehet vonni
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Szám
18.

COM/intézményközi
hivatkozás
COM/2012/0754
2012/0350/NLE

Cím

A visszavonás/módosítás oka

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió tisztviselői Elavult. 2014 áprilisában elfogadták a 423/2014 rendeletet.
és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az
azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől
kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

Éghajlat-politika és energiaügy
19.

COM/2011/0518
2011/0225/NLE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a radioaktívanyag- Nincs előrelátható megállapodás. Jóllehet az EP 2013
fuvarozók
közösségi
nyilvántartási
rendszerének decemberében kedvező véleményt bocsátott ki, a Tanácson belül a
létrehozásáról
javaslat nem kapott elegendő támogatást ahhoz, hogy arról
megállapodásra jussanak.

Gazdasági és pénzügyek, adó- és vámügyek
20.

COM/0098/0030
1998/0025/CNS

Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE tartózkodásihely- A javaslat 1998-ból származik, és nem várható megállapodás
változtatás keretében a személygépkocsiknak egy másik annak lényegi tartalmáról.
tagállamba történő végleges behozatala vagy ideiglenesen a
nyilvántartásba vétel államától eltérő tagállamban való
használatának adóztatásáról

21.

COM/2002/0456
2002/0246/CNS

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA (1977. március 29.) az 2002-ben előterjesztett, és a Tanács előtt több mint 10 éve álló
atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából bizottsági javaslat (az Euratom-szerződés alapján a határozathoz
nyújtott Euratom- kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a egyhangú döntésre volt szükség, amelyet nem sikerült elérni).
Bizottság
részére
történő
engedélyezéséről
szóló
77/270/Euratom határozat végrehajtásáról

22.

COM/2002/0457
2002/0246/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA (1990. április 23.) az 2002-ben előterjesztett, és a Tanács előtt több mint 10 éve álló
atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából bizottsági javaslat (az Euratom-szerződés alapján a határozathoz
nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a egyhangú döntésre volt szükség, amelyet nem sikerült elérni).
Bizottság
részére
történő
engedélyezéséről
szóló
77/270/Euratom
határozat
végrehajtásáról
szóló
77/271/Euratom határozat módosításáról

23.

COM/2005/0261
2005/0130/CNS

Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a személygépkocsikra Nincs előrelátható megállapodás. A javaslat 2005-ből származik, és
vonatkozó adókról
már nem tárgyalják a Tanácsban. A legutolsó kompromisszumként
született szöveg 2007-ből származik.
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Szám

COM/intézményközi
hivatkozás

Cím

A visszavonás/módosítás oka

24.

COM/2006/0486
2006/0165/CNS

Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE az alkohol és az Nincs előrelátható megállapodás. A Tanács legutóbb 2010-ben
alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről tárgyalta.
szóló 92/84/EGK irányelv módosításáról

25.

COM/2010/0032
2010/0018/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Szén- és Elavult.
Acélközösség és a Török Köztársaság közötti, az Európai Szén- és
Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékek
kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott Vegyes
Bizottságban képviselendő, a megállapodáshoz csatolt 1.
jegyzőkönyv II. mellékletét érintő, a 2007. évi Harmonizált
Rendszer hatálybalépésére való tekintettel történő módosításra
vonatkozó uniós álláspontról

26.

COM/2010/0034
2010/0019/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a mezőgazdasági Elavult.
termékekre vonatkozó kereskedelmi szabályozásról szóló, 1998.
február 25-i 1/98 EK–Törökország társulási tanácsi határozat 3.
jegyzőkönyvének II. mellékletében foglalt, a nem származó
anyagokon az előállított termék származóvá minősítése érdekében
végzett megmunkálásokat vagy feldolgozásokat tartalmazó listát
érintő, a 2007. évi Harmonizált Rendszer hatálybalépésére való
tekintettel történő módosításra vonatkozó, a Társulási Tanácsban
képviselendő uniós álláspontról

27.

COM/2010/0778
2010/0378/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Horvátország csatlakozása következtében a javaslat elavult
Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság
közötti stabilizációs és társulási megállapodással létrehozott
stabilizációs és társulási tanácson belül az említett
megállapodáshoz csatolt, a „származó termékek” fogalmának
meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről
szóló 4. jegyzőkönyv módosításával összefüggésben az Európai
Unió által képviselendő álláspontról
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Szám
28.

COM/intézményközi
hivatkozás
COM/2011/0169
2011/0092/CNS

Cím

A visszavonás/módosítás oka

tanácsi
tárgyalások
eredményeként
született
egy
Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE az energiatermékek és a A
villamos
energia
közösségi
adóztatási
keretének kompromisszumos szövegtervezet, amelyből teljes mértékben
kivesztek a bizottsági javaslat lényegi elemei. Ráadásul a
átszervezéséről szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról
Tanácsban még a kompromisszumjavaslatról sem született
megállapodás.

Foglalkoztatás, szociális ügyek, valamint munkavállalói készségek és mobilitás
29.

COM/2014/0239
2014/0131/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Unió által a
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 103. ülésszakán a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszer- vagy kötelező
munkáról szóló 1930. évi 29. számú egyezményének
kiegészítésére vonatkozó ajánlással kapcsolatban képviselendő
álláspont meghatározásáról

A javaslat elavult, mivel az a konferencia, amelynek céljából meg
kívánta határozni az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése szerint
meghozandó álláspontot, anélkül ment végbe, hogy a Tanács
elfogadta volna a javasolt határozatot.

Környezetvédelem, tengerügyek és halászat
30.

COM/2009/0189
2009/0057/COD

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az atlanti-óceáni Ezt a javaslatot hatályon kívül helyezte a közös halászati politika
fattyúmakréla nyugati állományára és annak halászatára vonatkozó reformjában foglalt, a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség
többéves tervről
hatályba lépése.

31.

COM/2009/0399
2009/0112/COD

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a Vizcayai-öbölben élő Ezt a javaslatot hatályon kívül helyezte a közös halászati politika
szardella állomány kezelésére és halászatára vonatkozó hosszú reformjában foglalt, a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség
távú terv létrehozásáról
hatályba lépése.

32.

COM/2010/0572
2010/0290/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Miután a mikronéziai kongresszus a jegyzőkönyv ellen szavazott, a
Mikronéziai Szövetségi Államok közötti halászati partnerségi javaslat többé nem képez realisztikus alapot a jegyzőkönyv
megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötéséről
megkötéséhez, így vissza kell vonni.

33.

COM/2012/0155
2012/0077/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A több fajra vonatkozó balti irányítási tervről szóló javaslat
RENDELETE a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen (COM/2014/0614) felülírja e javaslatot.
állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról
szóló, 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK tanácsi rendelet
módosításáról
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Szám

COM/intézményközi
hivatkozás

Cím

A visszavonás/módosítás oka
A javaslat nagy része a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség
bevezetését érintette, amelyet jelenleg az 1380/2013/EU rendelet 15.
cikke tartalmaz, a javaslat többi része tekintetében a közeljövőben nem
várható előrelépés.

34.

COM/2012/0471
2012/0232/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
RENDELETE a Skagerrak területén érvényes egyes technikai és
ellenőrző intézkedésekről, valamint a 850/98/EK rendelet és az
1342/2008/EK rendelet módosításáról

35.

COM/2012/0591
2012/0285/COD

Javaslat: AZ
RENDELETE
erőforrásainak
szóló, 2005.
módosításáról

36.

COM/2013/0300
2013/0153/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a Balti-tenger NOx- Nincs előrelátható megállapodás.
kibocsátásellenőrzési területté nyilvánítására vonatkozóan a
HELCOM-ban és az IMO-ban képviselendő álláspont
kialakításáról

37.

COM/2013/0920
2013/0443/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A 2030-ra szóló energia- és éghajlatpolitikai csomag jogalkotási
IRÁNYELVE egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti nyomon követésének részeként módosítandó.
kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv
módosításáról

38.

COM/2014/0397
2014/0201/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Vissza kell vonni, és 2015 végéig új, ambíciózusabb javaslattal kell
IRÁNYELVE a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a helyettesíteni a körkörös gazdaság előmozdítása céljából.
csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK
irányelv, a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv, az
elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az
elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről
és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
2012/19/EU irányelv módosításáról
2014. 10. 28.

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A több fajra vonatkozó balti irányítási tervről szóló javaslat
a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati (COM/2014/0614) felülírja e javaslatot.
technikai intézkedések révén történő védelméről
december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendelet

Európai szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások
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Szám

COM/intézményközi
hivatkozás

Cím

A visszavonás/módosítás oka

39.

COM/2008/0308
2008/0095/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Elavult. Az EP a javaslat visszavonását kérte.
RENDELETE az Európai Szomszédsági és Partnerségi
Támogatási
Eszköz
létrehozására
vonatkozó
általános
rendelkezések meghatározásáról szóló 2006/1638/EK rendelet
módosításáról

40.

COM/2012/0092
2012/0041/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az EU-Törökország Elavult.
Társulási Tanácsban az Európai Unió nevében elfogadandó
álláspontról

41.

COM/2012/0133
2012/0063/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Uniónak az Új javaslat kidolgozása van folyamatban.
EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás 4. jegyzőkönyvének (a származási szabályokról)
módosítására vonatkozóan képviselendő álláspontjáról

42.

COM/2012/0329
2012/0159/ COD

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Elavult. Az 1085/2006/EK rendelet (IPA I rendelet) 2013 végén lejárt,
RENDELETE az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) és helyébe 1014 elején új jogi aktus (IPA II) lépett.
létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról

Kül- és biztonságpolitika
43.

COM/2005/0281
2005/0121/CNS

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Elavult. Az EU–Korea közötti 2010-es keretmegállapodás (HL L 20.,
Közösség és tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság 2013.1.23., 14. o.) 43. cikke hatályon kívül helyezte a kereskedelmi és
közötti
kereskedelemről
és
együttműködésről
szóló együttműködési keretmegállapodást.
keretmegállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt
Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván
Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a
Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság
Európai
Unióhoz
történő
csatlakozásának
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról

44.

COM/2013/0289
2013/0155/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Az események miatt 2014-ben új tanácsi határozatok alapján írták alá
Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött társulási társulási megállapodást.
megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és
ideiglenes alkalmazásáról
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Szám

COM/intézményközi
hivatkozás

45.

COM/2013/0653

Cím

A visszavonás/módosítás oka

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Az események miatt 2014-ben új tanácsi határozatok alapján kötöttek
Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött társulási társulási megállapodást.
megállapodásnak az Európai Atomenergia-közösség nevében a
Bizottság által történő megkötésének jóváhagyásáról

Egészségügy és élelmiszer-biztonság
46.

COM/2007/0090
2007/0037/ COD

Rendeletjavaslat az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK Már nem időszerű. A javaslatnak eredetileg az volt a célja, hogy
rendelet módosításáról
lehetővé tegye a kkv-k számára, hogy eltérhetnek az
élelmiszergyártókra vonatkozó azon uniós követelményektől, hogy
gyártási folyamataik során önellőrzéseket alkalmazzanak
(HACCP), és azt a Tanács egyhangúlag elutasította (26
ellenszavazó, egy tartózkodó). Időközben a kiskereskedők és egyéb
kkv-k számára iránymutatásokat tettek közzé a HACCP
alkalmazásáról, amelyek rugalmasság és egyszerűsítési eszközöket
is tartalmaznak.
A visszavonást a 2014 júniusi REFIT közlemény tartalmazza.

47.

COM/2013/0262
2013/0137/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Miután az EP a javaslatot 2014 áprilisában az első olvasat során
RENDELETE a növényi szaporítóanyagok előállításáról és elutasította, annak az EP elnökének 2014.9.11-én kelt levelében
forgalomba hozataláról (a növényi szaporítóanyagokra annak visszavonására kérte a Bizottságot.
vonatkozó jog)

Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika
48.

COM/2010/0371
2010/0199/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Előreláthatólag nem születik megállapodás. A javaslat megvitatása
IRÁNYELVE a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló a Tanácsban és a Parlamentben is szünetel.
97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról A visszavonást a 2014 júniusi REFIT közlemény tartalmazza.

49.

COM/2012/0084
2012/0035/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Előreláthatólag nem születik megállapodás.
IRÁNYELVE az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
árának szabályozását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási
rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó intézkedések
átláthatóságáról
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COM/intézményközi
hivatkozás

Cím
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50.

COM/2012/0124
2012/0060/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
RENDELETE a harmadik országbeli áruknak és
szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való
hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások
harmadik
országbeli
közbeszerzési
piacokhoz
való
hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról

A javaslatot az új Bizottság prioritásainak megfelelően kell
módosítani
az
eljárások
egyszerűsítése,
a
vizsgálatok
időtartamának lerövidítése, valamint a végrehajtásban érintett
szereplők számának csökkentése érdekében.

51.

COM/2012/0241
2012/0124/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamoknak a
fegyverkereskedelmi szerződésről szóló ENSZ-konferencián (New
York, 2012. július 2–27.) az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekkel kapcsolatos tárgyalások folytatása érdekében történő
felhatalmazásáról

Elavult. A javaslatot más határozatok – köztük utolsóként a
fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő
ratifikálására a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló
2014/165/EU tanácsi határozat (HL L 89., 2014.3.25., 44. o.) –
felülírták.

52.

COM/2014/0085
2014/0043/NLE

Javaslat: A TANÁCS AJÁNLÁSA az európai turizmus A javaslat a Tanácsban blokkoló kisebbségbe
minőségi alapelveiről
Előreláthatólag nem születik megállapodás.

53.

COM/2014/0344
2014/0176/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Amennyiben hat hónapon belül nem születik megállapodás, vissza
IRÁNYELVE a Föld-megfigyelési műholdas adatok kell vonni és új kezdeményezéssel kell helyettesíteni.
kereskedelmi célú terjesztéséről

ütközött.

A nemzetközi együttműködés és fejlesztés
54.

COM/2008/0244
2008/0270/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2007. évi Nemzetközi
Kávémegállapodásnak az Európai Közösség nevében történő
aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozatjavaslat
módosításáról

Elavult. A 2008. június 16-i tanács határozat (HL L 186/12)
engedélyezte a 2007. évi Nemzetközi Kávémegállapodás aláírását
(jóváhagyását).
Azóta az EU a Nemzetközi Kávészervezet hivatalos tagja.

Intézményközi kapcsolatok
55.

COM/2013/0451
2013/0218/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A minőségi jogalkotásról szóló új intézményközi megállapodásban
RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági tárgyalandó.
eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő
igazításáról
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56.

COM/2013/0452
2013/0220/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A minőségi jogalkotásról szóló új intézményközi megállapodásban
RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági tárgyalandó.
eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére
vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról

57.

COM/2013/0751
2013/0365/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A minőségi jogalkotásról szóló új intézményközi megállapodásban
RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági tárgyalandó.
eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez
történő igazításáról

Jogérvényesülés, fogyasztópolitika és a nemek közötti esélyegyenlőség
58.

COM/2008/0637
2008/0193/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Amennyiben hat hónapon belül nem születik megállapodás, vissza
IRÁNYELVE a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató kell vonni és új kezdeményezéssel kell helyettesíteni.
munkavállalók
munkahelyi
biztonságának
és A visszavonást a 2014 júniusi REFIT közlemény tartalmazza.
egészségvédelmének
javítását
ösztönző
intézkedések
bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról

59.

COM/2010/0082
2010/0050/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Elavult, mivel elfogadták a büntetőeljárás során igénybe vehető
IRÁNYELVE a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 2010/64/EU európai
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról
parlamenti és tanácsi irányelvet

60.

COM/2011/0635
2011/0284/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Módosított javaslat a digitális egységes piacon végbemenő
RENDELETE a közös európai adásvételi jogról
elektronikus kereskedelemben rejlő lehetőségek teljes kiaknázása
céljából.

61.

COM/2012/0035
2012/0022/APP

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az európai alapítvány A Tanácsban nem történt előrelépés. Mivel egyhangú döntésre van
(FE) statútumáról
szükség, nincs esély a megállapodás elérésére.
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Migráció, belügy és polgárság
62.

COM/2009/0102
2009/0033/CNS

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a schengeni vívmányok A COM(2010)0624/ COM(2010)0559 bizottsági javaslatban már
alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozásáról
bejelentették e javaslat visszavonását. Ugyanakkor a Bizottság
hivatalosan (külön) nem tette meg a visszavonást. A javaslat ezért
hivatalosan még mindig függőben van, és hivatalosan vissza kell vonni.

Kutatás, tudomány és innováció
63.

COM/2011/0931
2011/0460/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az ITER projektre A COM (2013) 0607 javaslat lépett a helyébe.
vonatkozó kiegészítő kutatási program (2014–2018) elfogadásáról

Kereskedelem
64.

COM/2011/0380
2011/0167/NLE

A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló A javaslat többé nem időszerű, mivel az Európai Parlament 2012 júliusi
tanácsi határozatra irányuló javaslat
határozatával nem egyezett bele a megállapodás megkötésében. Ezért a
visszavonás segítené tisztázni, hogy a megkötési eljárással
kapcsolatban nem terveznek további lépéseket.

Közlekedés
65.

COM/2000/0802
2000/0326/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Vissza kell vonni, mivel a hatásvizsgálat és a releváns elemzés mára
RENDELETE az európai vizek olajszennyezése miatti károk időszerűtlen.
megtérítésére szolgáló alap létrehozásáról
A visszavonást a 2014 júniusi REFIT közlemény tartalmazza.

66.

COM/2005/0353
2005/0141/APP

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Minden tagállam ratifikálta a közös
Szerbia és Montenegró között a légi szolgáltatások bizonyos megállapodást (2006/36/APP), amely
kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes megállapodással szemben.
alkalmazásáról

67.

COM/2008/0700

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a dunai hajózás Előreláthatólag nem születik megállapodás.
szabályozásáról
szóló,
1948. augusztus 18-án
kötött
egyezményt (Belgrádi Egyezmény) módosító jegyzőkönyv
aláírásáról

európai légiközlekedési
elsőbbséget élvez a
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68.

COM/2009/0217
2009/0063/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS A jogalkotók nem támogatják. A javaslat ügye 2010 óta áll.
IRÁNYELVE a légiközlekedés-védelmi díjakról
A visszavonást a 2014 júniusi REFIT közlemény tartalmazza.

69.

COM/2009/0229
2009/0066/APP

Javaslat: A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a A javaslat helyébe a 2011/0102/NLE lépett.
Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozat az
egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai
Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a
Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás
megkötéséről; valamint az egyrészről az Amerikai Egyesült
Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai,
harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti
légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az
Európai Közösség és tagállamai, másrészről
Izland, és
harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő kiegészítő
megállapodás megkötéséről

70.

COM/2010/0653
2010/0320/NLE

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Nincs fejlemény, és időközben Horvátország tagállammá vált.
tagállamai, az Albán Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, a
Bolgár Köztársaság, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói
Közigazgatási Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi
Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a
Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a
Szerb Köztársaság közötti, európai közös légtér létrehozásáról
szóló többoldalú megállapodásban az első átmeneti időszak
lezárásával kapcsolatban meghatározott feltételeknek a Horvát
Köztársaság részéről történő teljesítéséről

71.

COM/2011/0824
2011/0397/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Előreláthatólag nem születik megállapodás.
RENDELETE az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás
körébe tartozó szolgáltatásokról és a 96/67/EK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről
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Kodifikáció
72.

COM/2008/0761
2008/0225/ COD

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor Elavult, mivel a kodifikálandó jogi aktust a javaslat előterjesztése óta
vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes módosították.
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról

73.

COM/2009/0446
2009/0123/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/…/EK Elavult, mivel egy idejétmúlt bizottsági eljárásrendre hivatkozik.
IRÁNYELVE […] a veszélyes áruk közúti szállításának
ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról (kodifikált szöveg)

74.

COM/2009/0535
2009/0151/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/…/EK Elavult, mivel a kodifikálandó jogi aktust a javaslat előterjesztése óta
RENDELETE […] a hulladékra vonatkozó statisztikákról módosították.
(kodifikált szöveg)

75.

COM/2009/0634
2009/0176/COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Elavult, mivel egy idejétmúlt bizottsági eljárásrendre hivatkozik.
RENDELETE
a
Közösség
repülőterein
alkalmazandó
résidőkiosztás egységes szabályairól (kodifikált szöveg)

76.

COM/2010/0179
2010/0095/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Módosított kodifikációs javaslatot terjesztettek az EP és a Tanács elé
IRÁNYELVE a műszaki szabványok és szabályok terén történő (COM/2013/0932), így az eredeti COM(2010)0179 kodifikációs
információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom javaslatot vissza lehet vonni
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról (kodifikált
szöveg)

77.

COM/2010/0184
2010/0098/CNS

Javaslat: A TANÁCS (EURATOM) RENDELETE nukleáris Új javaslatot dolgoztak ki a jogi aktusok helyébe lépő új jogi aktusra
balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet (COM/2013/0576). A COM(2010)0184 kodifikációs javaslatot vissza
követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív lehet vonni.
szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékének
megállapításáról (átdolgozás)

78.

COM/2010/0507
2010/0260/ COD

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Elavult, mivel egy idejétmúlt bizottsági eljárásrendre hivatkozik.
IRÁNYELVE a mértékegységekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről (kodifikált szöveg)

79.

COM/2010/0691
2010/0338/NLE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt Elfogadták az aktus átdolgozott változatát (729/2014 rendelet)
euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól (kodifikált szöveg)
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2012/0007/ COD

Cím

A visszavonás/módosítás oka

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS Elavult. A javaslatot egyetlen tanácsi elnökség sem tárgyalta, és mára
IRÁNYELVE a veszélyes készítmények osztályozásáról, elavult, mivel a meglévő 1999/45/EK irányelv 2015. június 1-jén
csomagolásáról és címkézéséről (átdolgozás)
hatályát veszti.
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