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ZAŁĄCZNIK
do
KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU
REGIONÓW
Program pracy Komisji na 2015 r.
Nowy początek

PL

PL

Załącznik II: Wykaz rozpatrywanych wniosków, które zostały wycofane lub zmienione
Wnioski, które wycofano lub zmieniono z powodu innego niż utrata aktualności, zaznaczono wytłuszczonym drukiem.
Nr

COM/międzyinstytucjonalny
numer referencyjny

Tytuł

Przyczyny wycofania/wprowadzenia zmian

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
1.

COM/2010/0537
2010/0266/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady 1305/2013.
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)

2.

COM/2010/0539
2010/0267/COD

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 1307/2013 – reformy WPR.
ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

3.

COM/2010/0745
2010/0365/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr …/.. z dnia […] r. 1306/2013 – reformy WPR.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w
sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylające
rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008

4.

COM/2010/0738
2010/0354/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady 1308/2013 – reformy WPR.
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych

5.

COM/2010/0759
2010/0364/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek włączony do wniosku COM(2014)0180 przyjętego w
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) dniu 19 marca 2014 r.
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych
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6.

COM/2010/0761
2010/0366/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady 1306/2013 – reformy WPR.
(WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa
członkowskie transakcji stanowiących część systemu
finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

7.

COM/2010/0799
2010/0385/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr
EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólną 1308/2013 – reformy WPR.
organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe
dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)

8.

COM/2011/0193
2011/0075/NLE

Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY określające środki Nieaktualny. Cele wniosku przejęła reforma WPR.
dotyczące ustalania niektórych dopłat, refundacji i cen
związanych z jednolitą wspólną organizacją rynków rolnych

9.

COM/2011/0663
2011/0290/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek upadł, gdyż jego treść ujęto we wniosku 2013/0398/COD.
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i
promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku
wewnętrznym i w krajach trzecich

10. COM/2013/0159
2013/0087/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Nieaktualny. W dniu 30 czerwca 2013 r. wniosek upadł zgodnie z
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia art. 18 rozporządzenia nr 1290/2005.
współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 w
odniesieniu do roku kalendarzowego 2013

11. COM/2013/0521
2013/0247/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek upadł w wyniku wejścia w życie rozporządzenia nr
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady 1310/2013 – reformy WPR.
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
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12. COM/2014/0032
2014/0014/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie
Rady (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania
owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek
oświatowych

Cały program zostanie oceniony pod względem pomocniczości,
proporcjonalności i kwestii lepszych uregulowań prawnych w
ramach uproszczenia WPR. W międzyczasie Komisja zaleca
współprawodawcom wstrzymanie prac nad wnioskiem
zmieniającym z 2013 r.

13. COM/2014/0175
2014/0097/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia
współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich
przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w
odniesieniu do roku kalendarzowego 2014

W dniu 30 czerwca 2014 r. wniosek upadł zgodnie z art. 26
rozporządzenia nr 1306/2013. Treść włączono do rozporządzenia
wykonawczego Komisji, które w międzyczasie przyjęto
(COM/879/2014).

14. COM/2014/0180
2014/0100/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu sześciu
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produkcji miesięcy, wniosek zostanie wycofany i zastąpiony nową
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, inicjatywą.
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach
urzędowych] i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
834/2007

Budżet i zasoby kadrowe
15. COM/2004/0509
2004/0172/COD

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU Nowy wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania
EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczącego wzajemnej pomocy nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem
administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych prawa karnego przyjęto w lipcu 2012 r. – COM(2012)0363.
Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi
działaniami niezgodnymi z prawem

16. COM/2010/0071
2010/0047/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Nieaktualny. Nowe rozporządzenie finansowe nr 966/2012
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady przyjęto w dniu 26 października 2012 r.
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia
finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich
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17. COM/2010/0072
2010/0048/APP

Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie Nieaktualny. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie
ramy finansowe na lata 2007–2013
wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 można już
wycofać.

18. COM/2012/0754
2012/0350/NLE

Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY dostosowujące ze Nieaktualny. W kwietniu 2014 r. przyjęto rozporządzenie nr
skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury 423/2014.
urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także
współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do
wynagrodzeń i emerytur

Polityka klimatyczna i energetyczna
19. COM/2011/0518
2011/0225/NLE

Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia. Chociaż w
wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów grudniu 2013 r. Parlament Europejski wydał pozytywną
promieniotwórczych
opinię, poparcie w Radzie było niewystarczające do osiągnięcia
porozumienia w sprawie wniosku.

Sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła
20. COM/0098/0030
1998/0025/CNS

Wniosek: DYREKTYWA RADY w sprawie opodatkowania Wniosek pochodzi z 1998 r.; brak perspektyw na osiągnięcie
osobowych pojazdów silnikowych przywożonych na stałe do porozumienia w kwestiach merytorycznych.
drugiego państwa członkowskiego w ramach przeniesienia
miejsca zamieszkania lub używanych czasowo w państwie
członkowskim innym niż państwo rejestracji

21. COM/2002/0456
2002/0246/CNS

Wniosek: DECYZJA RADY zmieniająca decyzję
77/270/Euratom upoważniającą Komisję do emisji pożyczek
Euratom w celu udziału w finansowaniu elektrowni
jądrowych

Wniosek Komisji przedstawiony w 2002 r. i blokowany w
Radzie przez ponad dziesięć lat (decyzja podejmowana na
mocy Traktatu EURATOM wymaga jednomyślności, której
nie osiągnięto).

22. COM/2002/0457
2002/0246/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY zmieniająca decyzję
77/271/Euratom
w
sprawie
wykonania
decyzji
77/270/Euratom upoważniającej Komisję do emisji pożyczek
w ramach Euratom w celu udziału w finansowaniu
elektrowni jądrowych

Wniosek Komisji przedstawiony w 2002 r. i blokowany w
Radzie przez ponad dziesięć lat (decyzja podejmowana na
mocy Traktatu EURATOM wymaga jednomyślności, której
nie osiągnięto).
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23. COM/2005/0261
2005/0130/CNS

Wniosek: DYREKTYWA RADY w sprawie podatków Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia. Wniosek
związanych z samochodami osobowymi
pochodzi z 2005 r. i nie jest już przedmiotem dyskusji w
Radzie; ostatni kompromisowy tekst pochodzi z 2007 r.

24. COM/2006/0486
2006/0165/CNS

Wniosek: DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia. Ostatnie
92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku rozmowy w Radzie na temat wniosku miały miejsce w 2010 r.
akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych

25. COM/2010/0032
2010/0018/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma Nieaktualny.
zająć Unia w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na
mocy Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i
Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi
Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali,
w odniesieniu do zmiany załącznika II do protokołu 1 do tej
umowy, po wejściu w życie Systemu Zharmonizowanego 2007

26. COM/2010/0034
2010/0019/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma Nieaktualny.
zająć Unia w ramach Rady Stowarzyszenia w odniesieniu do
zmiany załącznika II do protokołu 3 do decyzji nr 1/98 Rady
Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie
warunków handlu produktami rolnymi, dotyczącego wykazu
procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać
materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł
uzyskać status pochodzenia, po wejściu w życie Systemu
Zharmonizowanego 2007

27. COM/2010/0778
2010/0378/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma W wyniku przystąpienia Chorwacji do UE wniosek jest
przyjąć Unia Europejska w ramach Rady Stabilizacji i nieaktualny.
Stowarzyszenia utworzonej Układem o stabilizacji i
stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Chorwacji, z drugiej strony, w sprawie zmian Protokołu 4 do
tego Układu dotyczącego definicji pojęcia „produkty
pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej
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28. COM/2011/0169
2011/0092/CNS

Tytuł

Przyczyny wycofania/wprowadzenia zmian

Wniosek: DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę
2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych
przepisów
ramowych
dotyczących
opodatkowania
produktów energetycznych i energii elektrycznej

Negocjacje w Radzie doprowadziły do powstania projektu
tekstu kompromisowego, który w żaden sposób nie oddaje
istoty wniosku Komisji. Ponadto w Radzie nie osiągnięto
porozumienia nawet w sprawie tekstu kompromisowego.

Zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników
29. COM/2014/0239
2014/0131/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie
należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na 103. sesji
Międzynarodowej Konferencji Pracy, dotyczącego Zalecenia
uzupełniającego Konwencję Międzynarodowej Organizacji
Pracy nr 29 dotyczącą pracy przymusowej lub
obowiązkowej z 1930 r.

Wniosek jest nieaktualny, gdyż Konferencja, której dotyczył
wniosek w sprawie stanowiska, które miało zostać zajęte na
mocy art. 218 ust. 9 TFUE, odbyła się, zanim Rada przyjęła
proponowaną decyzję.

Środowisko, gospodarka morska i rybołówstwo
30. COM/2009/0189
2009/0057/COD

Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające plan Wniosek został zastąpiony wejściem w życie obowiązku
długoterminowy dotyczący zachodniego stada ostroboka wyładunku
przewidzianego
reformą
wspólnej
polityki
pospolitego oraz połowów eksploatujących to stado
rybołówstwa.

31. COM/2009/0399
2009/0112/COD

Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające plan Wniosek został zastąpiony wejściem w życie obowiązku
długoterminowy dotyczący stada sardeli w Zatoce Biskajskiej wyładunku
przewidzianego
reformą
wspólnej
polityki
oraz połowów eksploatujących to stado
rybołówstwa.

32. COM/2010/0572
2010/0290/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie zawarcia protokołu do Po negatywnym wyniku głosowania w sprawie protokołu w
umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Kongresie Sfederowanych Stanów Mikronezji nie wydaje się, by
Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji
wniosek nadal stanowił realną podstawę do zawarcia protokołu. W
związku z tym należy go wycofać.

33. COM/2012/0155
2012/0077/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek
został
zastąpiony
wnioskiem
w
sprawie
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady wielogatunkowego planu zarządzania dotyczącego Morza
(WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające Bałtyckiego (COM/2014/0614).
długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu
Bałtyckim i połowów tych zasobów
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34. COM/2012/0471
2012/0232/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie pewnych środków
technicznych i kontrolnych w cieśninie Skagerrak oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 oraz
rozporządzenie (WE) nr 1342/2008

Większa część wniosku dotyczyła wprowadzenia obowiązku
wyładunku, który jest obecnie objęty zakresem art. 15
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W odniesieniu do pozostałej
części wniosku brak perspektyw na osiągnięcie postępów.

35. COM/2012/0591
2012/0285/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek
został
zastąpiony
wnioskiem
w
sprawie
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady wielogatunkowego planu zarządzania dotyczącego Morza
(WE) nr 2187/2005 w sprawie zachowania zasobów Bałtyckiego (COM/2014/0614).
połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund
poprzez zastosowanie środków technicznych

36. COM/2013/0300
2013/0153/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia.
ma być zajęte na forum HELCOM i IMO w sprawie
uznania Morza Bałtyckiego za obszar kontroli emisji
tlenków azotu (NECA)

37. COM/2013/0920
2013/0443/COD

Wniosek:
DYREKTYWA
PARLAMENTU Wniosek należy zmienić w ramach legislacyjnych działań
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie redukcji krajowych następczych w związku z pakietem klimatyczno-energetycznym
emisji
niektórych
rodzajów
zanieczyszczenia do roku 2030.
atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE

38. COM/2014/0397
2014/0201/COD

Wniosek:
DYREKTYWA
PARLAMENTU Wycofanie i zastąpienie do końca 2015 r. przez nowy, bardziej
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywy ambitny wniosek mający na celu wspieranie gospodarki o
2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie obiegu zamkniętym.
opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w
sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i
akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego 28.10.2014

Europejska polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia
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39. COM/2008/0308
2008/0095/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Nieaktualny. Parlament Europejski wystąpił o wycofanie wniosku.
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1638/2006 określające przepisy ogólne w sprawie
ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i
Partnerstwa

40. COM/2012/0092
2012/0041/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma Nieaktualny.
zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie
Stowarzyszenia UE–Turcja

41. COM/2012/0133
2012/0063/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY dotycząca stanowiska Unii Przygotowywany jest nowy wniosek.
Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany
protokołu 4 (Reguły pochodzenia) do Porozumienia EOG

42. COM/2012/0329
2012/0159/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Nieaktualny. Rozporządzenie nr 1085/2006 (rozporządzenie IPA I)
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zmiany rozporządzenia wygasło z końcem 2013 r. i z początkiem 2014 r. zostało
Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiającego Instrument Pomocy zastąpione przez nowy instrument (IPA II).
Przedakcesyjnej (IPA)

Sprawy zagraniczne i polityka bezpieczeństwa
43. COM/2005/0281
2005/0121/CNS

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Protokołu do Nieaktualny. Umowa ramowa o handlu i współpracy została
Porozumienia ramowego o handlu i współpracy pomiędzy uchylona na mocy art. 43 umowy ramowej UE–Korea z 2010 r.
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z (Dz.U. L 20/14 z 23.1.2013).
jednej strony a Republiką Korei z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty,
Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej do Unii Europejskiej

44. COM/2013/0289
2013/0155/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Wniosek przepadł z powodu dynamicznego rozwoju sytuacji –
Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Układu o układ o stowarzyszeniu podpisano w 2014 r. na podstawie nowych
stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami decyzji Rady.
członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony
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Zalecenie: DECYZJA RADY zatwierdzająca zawarcie przez Wniosek przepadł z powodu dynamicznego rozwoju sytuacji –
Komisję w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej układ o stowarzyszeniu zawarto w 2014 r. na podstawie nowej
Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej decyzji Rady.
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej
strony

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności
46. COM/2007/0090
2007/0037/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
zmieniające Już nieaktualny. Pierwotnie wniosek miał na celu pozwolenie
rozporządzenie nr 852/2004/WE w sprawie higieny środków MŚP na odstępstwo od wymogów UE dotyczących
spożywczych
producentów żywności i stosowania przez nich samokontroli
(HACCP) w swoich procesach produkcyjnych, został jednak
jednogłośnie odrzucony przez Radę (26 państw było przeciw, a
jedno wstrzymało się od głosu). W międzyczasie opublikowano
wytyczne w sprawie stosowania HACCP, skierowane do
sprzedawców detalicznych i innych MŚP oraz obejmujące
narzędzia dotyczące elastyczności i uproszczeń.
Wycofanie objęte komunikatem REFIT z czerwca 2014 r.

47. COM/2013/0262
2013/0137/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produkcji i
udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do
reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do
reprodukcji roślin)

Po odrzuceniu wniosku w 1. czytaniu w kwietniu 2014 r.
Parlament Europejski zwrócił się do Komisji pismem
D(2014)41887 przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z
dnia 11 września 2014 r. z prośbą o wycofanie wniosku.

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
48. COM/2010/0371
2010/0199/COD

Wniosek:
DYREKTYWA
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę
97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
systemów rekompensat dla inwestorów

Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia. Dyskusje
przerwano zarówno na forum Rady, jak i Parlamentu
Europejskiego.
Wycofanie objęte komunikatem REFIT z czerwca 2014 r.
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49. COM/2012/0084
2012/0035/COD

Wniosek:
DYREKTYWA
PARLAMENTU Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia.
EUROPEJSKIEGO I RADY dotycząca przejrzystości
środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych
stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w
zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

50. COM/2012/0124
2012/0060/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie dostępu towarów i
usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w
zakresie
zamówień
publicznych
oraz
procedur
wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych
towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw
trzecich

Wniosek ma zostać zmieniony zgodnie z priorytetami nowej
Komisji w celu uproszczenia procedur i skrócenia terminów
postępowań
oraz
zmniejszenia
liczby
podmiotów
zaangażowanych w proces wdrażania.

51. COM/2012/0241
2012/0124/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY upoważniająca państwa
członkowskie do negocjowania na konferencji Organizacji
Narodów Zjednoczonych w sprawie traktatu o handlu bronią
(Nowy Jork, 2–27 lipca 2012 r.) kwestii wchodzących w zakres
wyłącznych kompetencji Unii

Nieaktualny. Wniosek został zastąpiony przez inne decyzje, z
których ostatnią jest decyzja Rady 2014/165/UE upoważniająca
państwa członkowskie do ratyfikacji, w interesie Unii
Europejskiej, traktatu o handlu bronią (Dz.U. L 89 z 25.3.2014,
s. 44).

52. COM/2014/0085
2014/0043/NLE

Wniosek: ZALECENIE RADY w sprawie europejskich Wniosek napotkał na mniejszość blokującą w Radzie. Brak
zasad jakości w turystyce
perspektyw na osiągnięcie porozumienia.

53. COM/2014/0344
2014/0176/COD

Wniosek:
DYREKTYWA
PARLAMENTU Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu sześciu
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rozpowszechniania miesięcy, wniosek zostanie wycofany i zastąpiony nową
w celach komercyjnych danych satelitarnych pochodzących inicjatywą.
z obserwacji Ziemi

Współpraca międzynarodowa i rozwój
54. COM/2008/0244
2008/0270/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY zmieniająca wniosek dotyczący Nieaktualny. Podpisanie (zatwierdzenie) Międzynarodowej umowy
decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia przez Wspólnotę w sprawie kawy z 2007 r. zatwierdzono decyzją Rady z dnia 16
Europejską Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. czerwca 2008 r. (Dz.U. L 186/12).
Od tego czasu UE jest oficjalnym członkiem Międzynarodowej
Organizacji Kawy.
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Stosunki międzyinstytucjonalne
55. COM/2013/0451
2013/0218/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Kwestia ma zostać objęta nowym porozumieniem
EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszych uregulowań
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawnych.
prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej
połączonej z kontrolą

56. COM/2013/0452
2013/0220/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Kwestia ma zostać objęta nowym porozumieniem
EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszych uregulowań
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawnych.
prawne w obszarze sprawiedliwości, przewidujące
stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

57. COM/2013/0751
2013/0365/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Kwestia ma zostać objęta nowym porozumieniem
EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 i międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszych uregulowań
291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szereg prawnych.
aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury
regulacyjnej połączonej z kontrolą

Wymiar sprawiedliwości, konsumenci i równouprawnienie płci
58. COM/2008/0637
2008/0193/COD

Wniosek:
DYREKTYWA
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady
92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących
wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i
zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno
rodziły, i pracownic karmiących piersią

59. COM/2010/0082
2010/0050/COD

Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Nieaktualny w związku z przyjęciem dyrektywy Parlamentu
I RADY w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia Europejskiego i Rady 2010/64/UE w sprawie prawa do
pisemnego w postępowaniu karnym
tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu
karnym.

Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu sześciu
miesięcy, wniosek zostanie wycofany i zastąpiony nową
inicjatywą.
Wycofanie objęte komunikatem REFIT z czerwca 2014 r.
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60. COM/2011/0635
2011/0284/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Zmiana wniosku w celu pełnego uwolnienia potencjału handlu
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych elektronicznego na jednolitym rynku cyfrowym.
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży

61. COM/2012/0035
2012/0022/APP

Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie statutu Brak postępów w
fundacji europejskiej (FE)
jednomyślność, nie
porozumienia.

Radzie. Ponieważ
ma perspektyw

wymagana jest
na osiągnięcie

Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo
62. COM/2009/0102
2009/0033/CNS

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
RADY
w
sprawie Wycofanie tego wniosku zapowiedziano we wniosku Komisji
ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania COM(2010)0624/ COM(2010)0559. Komisja nie przyjęła jednak
dorobku Schengen
(osobnego) formalnego aktu w sprawie wycofania wniosku.
Formalnie wniosek nadal czeka na rozpatrzenie i w związku z tym
należy go formalnie wycofać.

Badania, nauka i innowacje
63. COM/2011/0931
2011/0460/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia dodatkowego Zastąpiony wnioskiem COM (2013)0607.
programu badawczego na potrzeby projektu ITER (2014–2018)

Handel
64. COM/2011/0380
2011/0167/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie zawarcia umowy Wniosek jest już nieaktualny, gdyż w lipcu 2012 r. Parlament
handlowej
dotyczącej
zwalczania
obrotu
towarami Europejski nie wyraził zgody na zawarcie ACTA. Wycofanie
podrobionymi
wniosku potwierdzi, że nie planuje się dalszych kroków w sprawie
zawarcia tej umowy.

Transport
65. COM/2000/0802
2000/0326/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wycofanie wniosku jest konieczne, gdyż ocena skutków i
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia odpowiednie analizy są już nieaktualne.
funduszu
odszkodowań
za
szkody
spowodowane Wycofanie objęte komunikatem REFIT z czerwca 2014 r.
zanieczyszczeniem europejskich wód olejami oraz środków
powiązanych
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66. COM/2005/0353
2005/0141/APP

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania Wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały umowę w sprawie
oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą wspólnego europejskiego obszaru lotniczego (2006/36/APP), która
Europejską a Serbią i Czarnogórą dotyczącej pewnych aspektów ma pierwszeństwo przed umową objętą wnioskiem.
usług lotniczych

67. COM/2008/0700

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie podpisana protokołu Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia.
zmieniającego Konwencję o żegludze na Dunaju z dnia 18
sierpnia 1948 r. (Konwencję belgradzką)

68. COM/2009/0217
2009/0063/COD

Wniosek:
DYREKTYWA
PARLAMENTU Brak wsparcia ze strony prawodawców. Wniosek zablokowany
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opłat za ochronę od 2010 r.
lotnictwa
Wycofanie objęte komunikatem REFIT z czerwca 2014 r.

69. COM/2009/0229
2009/0066/APP

Wniosek: Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw Wniosek został zastąpiony przez 2011/0102/NLE.
członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w
sprawie zawarcia umowy o transporcie lotniczym między
Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony,
Islandią z trzeciej strony i Królestwem Norwegii z czwartej
strony; oraz w sprawie zawarcia dodatkowej umowy między
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej
strony, Islandią z drugiej strony i Królestwem Norwegii z
trzeciej strony, dotyczącej stosowania umowy o transporcie
lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej
strony, Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z
drugiej strony, Islandią z trzeciej strony, i Królestwem Norwegii
z czwartej strony
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70. COM/2010/0653
2010/0320/NLE

Wniosek: DECYZJA RADY w sprawie wypełnienia przez Brak zmian, a Chorwacja jest obecnie państwem członkowskim.
Republikę Chorwacji warunków zamknięcia pierwszego okresu
przejściowego zgodnie z wielostronną umową między
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii,
Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką
Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry,
Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją
Tymczasowej
Administracji
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego
Europejskiego Obszaru Lotniczego

71. COM/2011/0824
2011/0397/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Brak perspektyw na osiągnięcie porozumienia.
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie usług obsługi
naziemnej w portach lotniczych Unii i uchylające dyrektywę
Rady 96/67/WE

Ujednolicenia
72. COM/2008/0761
2008/0225/COD

Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY wymieniające kraje Wniosek jest nieaktualny, gdyż akt, który miał
trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy przy ujednolicony, został zmieniony po złożeniu wniosku.
przekraczaniu granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele
są zwolnieni z tego wymogu

zostać

73. COM/2009/0446
2009/0123/COD

Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Wniosek jest nieaktualny, ponieważ zawiera przestarzałe przepisy
I RADY …/…/WE z dnia […] r. w sprawie ujednoliconych dotyczące procedury komitetowej.
procedur
kontroli
transportu
drogowego
towarów
niebezpiecznych (wersja ujednolicona)

74. COM/2009/0535
2009/0151/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek jest nieaktualny, gdyż akt, który miał
EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr …/... z dnia [...] r. w ujednolicony, został zmieniony po złożeniu wniosku.
sprawie statystyk odpadów (wersja ujednolicona)

zostać
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75. COM/2009/0634
2009/0176/COD

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU Wniosek jest nieaktualny, ponieważ zawiera przestarzałe przepisy
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad dotyczące procedury komitetowej.
przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych
Wspólnoty (wersja ujednolicona)

76. COM/2010/0179
2010/0095/COD

Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY ustanawiająca procedurę udzielania informacji w
dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (tekst
jednolity)

77. COM/2010/0184
2010/0098/CNS

Wniosek:
ROZPORZĄDZENIE
RADY
(EURATOM) Przygotowano wniosek dotyczący nowego aktu zastępującego
ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia (COM/2013/0576). W związku z tym wniosek w sprawie
radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku ujednolicenia COM(2010)0184 można wycofać.
jądrowym lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego
(przekształcenie)

78. COM/2010/0507
2010/0260/COD

Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Wniosek jest nieaktualny, ponieważ zawiera odniesienie do
I RADY w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw przestarzałego przepisu dotyczącego procedury komitetowej.
członkowskich odnoszących się do jednostek miar (tekst
jednolity)

79. COM/2010/0691
2010/0338/NLE

Wniosek: ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie nominałów i Akt przyjęto w wersji przekształconej (rozporządzenie nr
parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do 729/2014).
obiegu (tekst jednolity)

80. COM/2012/0008
2012/0007/COD

Wniosek
dotyczący
DYREKTYWY
PARLAMENTU Nieaktualny. Wnioskiem nie zajęła się żadna prezydencja Rady i
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie klasyfikacji, pakowania jest on obecnie nieaktualny, gdyż obecna dyrektywa 1999/45/WE
i etykietowania preparatów niebezpiecznych (przekształcenie)
traci moc z dniem 1 czerwca 2015 r.

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przekazano zmieniony
wniosek w sprawie ujednolicenia wymienionej dyrektywy
(COM/2013/0932). W związku z tym pierwotny wniosek w
sprawie ujednolicenia COM(2010)0179 można obecnie wycofać.
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