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Príloha II: zoznam návrhov stiahnutých pred schválením alebo úprav dosiaľ neschválených návrhov
Návrhy stiahnuté pred schválením z iných dôvodov ako zastaranosť, ako aj úpravy sú vyznačené tučným písmom

Č.

COM
(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo

Názov

Dôvody stiahnutia/úprav

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1.

KOM(2010) 537
2010/0266 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh sa v dôsledku nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1305/2013
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) stal bezpredmetným.
č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV)

2.

KOM(2010) 539
2010/0267 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh sa v dôsledku nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1307/2013
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) o reforme SPP stal bezpredmetným.
č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov
priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré
režimy podpory pre poľnohospodárov

3.

KOM(2010) 745
2010/0365 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh sa v dôsledku nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1306/2013
RADY (EÚ) č. .../... z..., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o reforme SPP stal bezpredmetným.
Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia
Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008

4.

KOM(2010) 738
2010/0354 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh sa v dôsledku nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1308/2013
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) o reforme SPP stal bezpredmetným.
č. 1234/2007,
pokiaľ
ide
o
obchodné
normy
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Č.

COM
(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo

Názov

Dôvody stiahnutia/úprav

5.

KOM(2010) 759
2010/0364 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh bol včlenený do návrhu COM(2014) 180, ktorý bol prijatý
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) 19. marca 2014.
č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických
produktov

6.

KOM(2010) 761
2010/0366 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh sa v dôsledku nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1306/2013
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) o reforme SPP stal bezpredmetným.
č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému
financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného
fondu, vykonávaných členskými štátmi

7.

KOM(2010) 799
2010/0385 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh sa v dôsledku nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1308/2013
RADY
o
vytvorení
spoločnej
organizácie o reforme SPP stal bezpredmetným.
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre
určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej
spoločnej organizácii trhov)

8.

KOM(2011) 193
2011/0075 (NLE)

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa určujú opatrenia Zastarané. Návrh bol prevzatý v rámci reformy SPP.
týkajúce sa stanovovania niektorých typov pomoci, náhrad a
cien súvisiacich s jednotnou spoločnou organizáciou trhov s
poľnohospodárskymi výrobkami

9.

KOM(2011) 663
2011/0290 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh je bezpredmetný, keďže jeho obsah bol prevzatý do
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) 2013/0398/COD.
č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu
poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích
krajinách

10. COM(2013) 159
2013/0087 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Zastarané. Návrh sa stal bezpredmetným 30. júna 2013 v súlade s
RADY o určení miery úpravy priamych platieb ustanovenej v článkom 18 nariadenia č. 1290/2005.
nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013
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Č.

COM
(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo

Názov

Dôvody stiahnutia/úprav

11. COM(2013) 521
2013/0247 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh sa v dôsledku nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1310/2013
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) o reforme SPP stal bezpredmetným.
č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV)

12. COM(2014) 32
2014/0014 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a
nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program
pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a
mlieka vo vzdelávacích zariadeniach

13. COM(2014) 175
2014/0097 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh sa stal bezpredmetným 30. júna 2014 v súlade s článkom 26
RADY o určení miery úpravy priamych platieb podľa nariadenia č. 1306/2013. Obsah bol včlenený do vykonávacieho
nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok nariadenia Komisie, ktoré bolo medzičasom prijaté [COM(2014) 879].
2014

14. COM(2014) 180
2014/0100 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Ak sa do šiestich mesiacov nedosiahne dohoda o návrhu, treba ho
RADY o ekologickej výrobe a označovaní ekologických stiahnuť a nahradiť novou iniciatívou.
výrobkov, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných
kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

Celý program bude vyhodnotený z hľadiska subsidiarity,
proporcionality a lepšej tvorby práva v rámci zjednodušenia SPP.
Komisia dovtedy spoluzákonodarcom odporúča, aby sa ďalšia
činnosť v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom z roku 2013
pozastavila.

Rozpočet a ľudské zdroje
15. KOM(2004) 509
2004/0172 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Nový návrh smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné
RADY o vzájomnej administratívnej pomoci pri ochrane záujmy Únie prostredníctvom trestného práva [COM(2012) 363] bol
finančných záujmov Spoločenstva proti podvodom a iným prijatý v júli 2012.
protiprávnym konaniam

16. KOM(2010) 71
2010/0047 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Zastarané. Nové nariadenie o rozpočtových pravidlách č. 966/2012
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) bolo prijaté 26. 10. 2012.
č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na
všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev
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Č.

COM
(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo

Názov

Dôvody stiahnutia/úprav

17. KOM(2010) 72
2010/0048 (APP)

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa
viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013

ustanovuje Zastarané. Návrh nariadenia o viacročnom finančnom rámci na roky
2007 – 2013 možno stiahnuť.

18. COM(2012) 754
2012/0350 (NLE)

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa s účinnosťou od Zastarané. V apríli 2014 bolo prijaté nariadenie č. 423/2014.
1. júla 2012 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a
ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné
koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

Klíma a energetika
19. KOM(2011) 518
2011/0225 (NLE)

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa zriaďuje systém Dohoda sa v dohľadnom čase nepredpokladá. Zatiaľ čo Európsky
Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych parlament vydal v decembri 2013 priaznivé stanovisko, v Rade sa
materiálov
nenašla dostatočná podpora na dosiahnutie dohody o návrhu.

Hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá
20. KOM(1998) 30
1998/0025 (CNS)

Návrh SMERNICE RADY k daňovej úprave súkromných Návrh pochádza z roku 1998 a dohoda v súvislosti s jeho
motorových vozidiel, ktoré sú v súvislosti so zmenou podstatou sa nepredpokladá.
bydliska natrvalo premiestnené do iného členského štátu
alebo ktoré sú prechodne používané v inom členskom štáte
ako štáte, kde boli registrované

21. KOM(2002) 456
2002/0246 (CNS)

Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa mení a dopĺňa Návrh Komisie z roku 2002 zablokovaný v Rade už viac ako desať
rozhodnutie 77/270/Euratom, ktorým sa Komisia rokov (v rámci Zmluvy o Euratome sa na prijatie rozhodnutia
splnomocňuje na uzatváranie zmlúv Euratom o pôžičke na vyžaduje jednomyseľnosť, ktorú sa nepodarilo dosiahnuť).
účely príspevkov na financovanie jadrových elektrární

22. KOM(2002) 457
2002/0246 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa mení a dopĺňa Návrh Komisie z roku 2002 zablokovaný v Rade už viac ako desať
rozhodnutie 77/271/Euratom o vykonávaní rozhodnutia rokov (v rámci Zmluvy o Euratome sa na prijatie rozhodnutia
77/270/Euratom, ktorým sa Komisia splnomocňuje na vyžaduje jednomyseľnosť, ktorú sa nepodarilo dosiahnuť).
uzatváranie zmlúv Euratom o pôžičke na účely príspevkov
na financovanie jadrových elektrární
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Č.

COM
(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo

Názov

Dôvody stiahnutia/úprav

23. KOM(2005) 261
2005/0130 (CNS)

Návrh SMERNICE RADY o daniach z osobných áut

24. KOM(2006) 486
2006/0165 (CNS)

Návrh SMERNICE RADY, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda sa v dohľadnom čase nepredpokladá. Naposledy
smernica 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebnej prerokované v Rade v roku 2010.
dane na alkohol a alkoholické nápoje

25. KOM(2010) 32
2010/0018 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o stanovisku, ktoré má Únia Zastarané.
zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody
medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Tureckou
republikou o obchode s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele,
pokiaľ ide o zmenu a doplnenie prílohy II k protokolu 1
uvedenej
dohody,
podľa
nadobudnutia
účinnosti
harmonizovaného systému 2007

26. KOM(2010) 34
2010/0019 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o stanovisku, ktoré má Únia Zastarané.
zaujať v asociačnej rade, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie
prílohy II k protokolu 3 k rozhodnutiu č. 1/98 asociačnej rady
ES – Turecko z 25. februára 1998 o obchodnom režime pre
poľnohospodárske výrobky týkajúce sa zoznamu opracovania
alebo spracovania, ktoré sa musí vykonať na materiáloch bez
pôvodu, aby vyrobený výrobok mohol získať štatút pôvodu,
podľa nadobudnutia účinnosti harmonizovaného systému 2007

27. KOM(2010) 778
2010/0378 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorú má Európska Návrh je v dôsledku pristúpenia Chorvátska zastaraný.
únia zaujať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie vytvorenej
Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi
spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a
Chorvátskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu
a doplnenie protokolu 4 k uvedenej dohode týkajúceho sa
vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód
administratívnej spolupráce

Dohoda sa v dohľadnom čase nepredpokladá. Návrh pochádza z
roku 2005 a už nie je predmetom diskusie v Rade; posledné
kompromisné znenie je z roku 2007.
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Č.

COM
(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo

28. KOM(2011) 169
2011/0092 (CNS)

Názov

Dôvody stiahnutia/úprav

Návrh SMERNICE RADY, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca
Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov
a elektriny

Výsledkom rokovaní v Rade bol návrh kompromisného znenia, z
ktorého sa úplne stratila podstata návrhu Komisie. Okrem toho v
Rade neexistuje dohoda, ani pokiaľ ide o tento kompromisný
návrh.

Zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovná mobilita
29. COM(2014) 239
2014/0131 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má
zaujať v mene Únie na 103. zasadnutí Medzinárodnej
konferencie práce v súvislosti s odporúčaním na doplnenie
Dohovoru č. 29 Medzinárodnej organizácie práce z roku
1930 o nútenej alebo povinnej práci

Návrh je zastaraný, keďže konferencia, na ktorej sa v návrhu
stanovená pozícia mala zaujať v súlade s článkom 218 ods. 9
ZFEÚ, sa konala bez toho, aby Rada navrhované rozhodnutie
prijala.

Životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo
30. KOM(2009) 189
2009/0057 (CNS)

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa ustanovuje Tento návrh je v dôsledku nadobudnutia účinnosti povinného
viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v vyloďovania, ako sa uvádza v reforme spoločnej rybárskej politiky,
Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov
nahradený.

31. KOM(2009) 399
2009/0112 (CNS)

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa ustanovuje dlhodobý Tento návrh je v dôsledku nadobudnutia účinnosti povinného
plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný vyloďovania, ako sa uvádza v reforme spoločnej rybárskej politiky,
rybolov
nahradený.

32. KOM(2010) 572
2010/0290 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o uzatvorení protokolu k Po negatívnom hlasovaní o protokole zo strany kongresu
dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym Mikronézskych federatívnych štátov sa zdá, že návrh už nepredstavuje
spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi
reálny základ pre uzatvorenie protokolu. Preto by sa mal návrh
stiahnuť.

33. COM(2012) 155
2012/0077 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Tento návrh bol nahradený v dôsledku navrhovaného plánu riadenia
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) viacerých druhov rýb v Baltskom mori [COM(2014) 614].
č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje
viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a
rybolov využívajúci tieto populácie
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Č.

COM
(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo

Názov

Dôvody stiahnutia/úprav

34. COM(2012) 471
2012/0232 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY o určitých technických a kontrolných opatreniach
v Skagerraku a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 850/98
a nariadenia (ES) č. 1342/2008

Veľká časť návrhu sa venovala zavedeniu povinného vyloďovania, na
ktoré sa teraz vzťahuje článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a
pokiaľ ide o zvyšnú časť návrhu, nemožno očakávať v dohľadnom
čase žiaden pokrok.

35. COM(2012) 591
2012/0285 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU Tento návrh bol nahradený v dôsledku navrhovaného plánu riadenia
A RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) viacerých druhov rýb v Baltskom mori [COM(2014) 614].
č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách
Baltského mora, Beltov a Øresundu

36. COM(2013) 300
2013/0153 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa stanovuje Dohoda sa v dohľadnom čase nepredpokladá.
pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v rámci komisie
HELCOM a organizácie IMO v súvislosti s vymedzením
Baltského mora ako oblasti kontroly emisií oxidov dusíka
(NECA)

37. COM(2013) 920
2013/0443 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Bude sa upravovať v rámci nadväzujúceho legislatívneho
RADY o znížení národných emisií určitých látok opatrenia k balíku energetických a klimatických opatrení na
znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica obdobie do roku 2030.
2003/35/ES

38. COM(2014) 397
2014/0201 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Stiahnuť a nahradiť novým, ambicióznejším návrhom do konca
RADY, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, roka 2015 s cieľom podporiť obehové hospodárstvo.
smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov,
smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica
2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica
2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých
batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o
odpade z elektrických a elektronických zariadení
28. 10. 2014.

Európska susedská politika a rokovania o rozšírení
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Č.

COM
(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo
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Dôvody stiahnutia/úprav

39. KOM(2008) 308
2008/0095 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Zastarané. O stiahnutie požiadal EP.
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 1638/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva

40. COM(2012) 92
2012/0041 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Zastarané.
Európskej únie prijať v Asociačnej rade EÚ – Turecko

41. COM(2012) 133
2012/0063 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorú má prijať Pripravuje sa nový návrh.
Európska únia v Spoločnom výbore EHP k zmene a doplneniu
protokolu 4 (o pravidlách pôvodu) k Dohode o EHP

42. COM(2012) 329
2012/0159 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Zastarané. Účinnosť nariadenia č. 1085/2006 (nariadenie o IPA I)
RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) skončila na konci roka 2013 a od začiatku roka 2014 bolo nahradené
č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej novým nástrojom (IPA II).
pomoci (IPA)

Zahraničné veci a bezpečnostná politika
43. KOM(2005) 281
2005/0121 (CNS)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o podpísaní protokolu k Zastarané. Rámcová dohoda o obchode a spolupráci bola zrušená
Rámcovej dohode o obchode a spolupráci medzi Európskym článkom 43 rámcovej dohody medzi EÚ a Kóreou z roku 2010
spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a (Ú. v. EÚ L 20, 23.1.2013, s. 14).
Kórejskou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť
pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej
republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky,
Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky,
Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

44. COM(2013) 289
2013/0155 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o podpise v mene Európskej Prekonané; dohoda o pridružení bola podpísaná v roku 2014 na
únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi základe nových rozhodnutí Rady.
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a
Ukrajinou na strane druhej
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Č.

COM
(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo

45. COM(2013) 653

Názov

Dôvody stiahnutia/úprav

Odporúčanie ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa schvaľuje Prekonané; dohoda o pridružení bola podpísaná v roku 2014 na
uzavretie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej základe nových rozhodnutí Rady.
členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
Komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú
energiu

Zdravie a bezpečnosť potravín
46. KOM(2007) 90
2007/0037 (COD)

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Už nie je relevantné. Tento návrh bol pôvodne zameraný na to,
č. 852/2004/ES o hygiene potravín
aby sa MSP umožnilo odchýliť sa od požiadaviek EÚ na výrobcov
potravín, podľa ktorých musia uplatňovať vlastné kontroly
(HACCP) počas svojich výrobných procesov, bol ale Radou
jednomyseľne zamietnutý (26 hlasov proti, jeden sa zdržal
hlasovania). Medzitým boli uverejnené usmernenia týkajúce sa
uplatňovania HACCP pre maloobchodníkov a ostatné MSP, ktoré
zahŕňajú flexibilitu a nástroje na zjednodušenie.
Stiahnutie návrhu bolo zahrnuté do oznámenia o programe
REFIT v júni 2014.

47. COM(2013) 262
2013/0137 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Európsky parlament po zamietnutí návrhu v prvom čítaní v apríli
RADY o produkcii rastlinného rozmnožovacieho 2014 požiadal Komisiu o jeho stiahnutie listom od predsedu EP
materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v z 11. septembra 2014 [ref. č. D(2014)41887].
oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu)

Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
48. KOM(2010) 371
2010/0199 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 97/9/ES o systémoch náhrad pre
investorov

Dohoda sa v dohľadnom čase nepredpokladá. Rokovania sú
zastavené tak v Rade, ako aj EP.
Stiahnutie návrhu bolo zahrnuté do oznámenia o programe
REFIT v júni 2014.
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(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo
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Dôvody stiahnutia/úprav

49. COM(2012) 84
2012/0035 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Dohoda sa v dohľadnom čase nepredpokladá.
RADY o transparentnosti opatrení regulujúcich
stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich
zaraďovanie
do
pôsobnosti
verejných
systémov
zdravotného poistenia

50. COM(2012) 124
2012/0060 (COD)

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Návrh sa zmení v súlade s prioritami novej Komisie s cieľom
RADY o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na zjednodušiť postupy, skrátiť termíny na vyšetrovanie a znížiť
vnútorný trh verejného obstarávania Európskej únie a o počet aktérov vo fáze vykonávania.
postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a
služieb Európskej únie na trhy verejného obstarávania
tretích krajín

51. COM(2012) 241
2012/0124 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa poverujú členské
štáty rokovať v rámci konferencie OSN o zmluve o obchode
so zbraňami (New York, 2. – 27. júla 2012) o otázkach, ktoré
sú vo výlučnej právomoci Únie

52. COM(2014) 85
2014/0043 (NLE)

Návrh ODPORÚČANIA RADY týkajúceho sa európskych Návrh narazil v Rade na blokujúcu menšinu. Dohoda sa v
zásad kvality v oblasti cestovného ruchu
dohľadnom čase nepredpokladá.

53. COM(2014) 344
2014/0176 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Ak sa do šiestich mesiacov nedosiahne dohoda o návrhu, treba ho
RADY o šírení satelitných údajov získaných pozorovaním stiahnuť a nahradiť novou iniciatívou.
Zeme na obchodné účely

Zastarané. Návrh nahradili iné rozhodnutia, z ktorých posledné je
rozhodnutie Rady 2014/165/EÚ, ktorým sa členské štáty
splnomocňujú ratifikovať Zmluvu o obchode so zbraňami v záujme
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 89, 25.3.2014, s. 44).

Medzinárodná spolupráca a rozvoj
54. KOM(2008) 244
2008/0270 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa mení a dopĺňa Zastarané. Rozhodnutím Rady zo 16. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 186,
návrh rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí Medzinárodnej 15.7.2008, s. 12) sa splnomocnilo podpísanie (schválenie)
dohody o káve z roku 2007 Európskym spoločenstvom
Medzinárodnej dohody o káve z roku 2007.
EÚ je odvtedy oficiálnym členom Medzinárodnej organizácie pre
kávu (ICO).

Medziinštitucionálne vzťahy
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(KOM)/Medziinštitucionálne
číslo

Názov

Dôvody stiahnutia/úprav

55. COM(2013) 451
2013/0218 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Otázka sa bude riešiť v rámci novej medziinštitucionálnej dohody
RADY, ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich o lepšej tvorbe práva.
na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje
článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

56. COM(2013) 452
2013/0220 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Otázka sa bude riešiť v rámci novej medziinštitucionálnej dohody
RADY, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti o lepšej tvorbe práva.
spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného
postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie

57. COM(2013) 751
2013/0365 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Otázka sa bude riešiť v rámci novej medziinštitucionálnej dohody
RADY, ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich o lepšej tvorbe práva.
na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje
článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť
58. KOM(2008) 637
2008/0193 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS
o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a
pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich
pracovníčok

59. KOM(2010) 82
2010/0050 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Zastarané, keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady
RADY o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní
2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní už bola
prijatá.

60. KOM(2011) 635
2011/0284 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Upravený návrh s cieľom uvoľniť plný potenciál elektronického
RADY o spoločnom európskom kúpnom práve
obchodu v rámci jednotného digitálneho trhu.

61. COM(2012) 35
2012/0022 (APP)

Návrh NARIADENIA RADY o štatúte európskej nadácie

Ak sa do šiestich mesiacov nedosiahne dohoda o návrhu, stiahnuť
a nahradiť ho novou iniciatívou.
Stiahnutie návrhu bolo zahrnuté do oznámenia o programe
REFIT v júni 2014.

Žiaden pokrok v Rade. Keďže sa vyžaduje jednomyseľnosť, nedá
sa očakávať, že by mohla byť dosiahnutá dohoda.
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Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo
62. KOM(2009) 102
2009/0033 (CNS)

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa vytvára hodnotiaci Stiahnutie tohto návrhu už bolo oznámené v návrhu Komisie
mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis KOM(2010) 624/KOM(2010) 559. Komisia však nevykonala
(samostatný) formálny akt stiahnutia. Návrh je teda formálne stále
nedoriešený a treba ho formálne stiahnuť.

Výskum, veda a inovácia
63. KOM(2011) 931
2011/0460 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o prijatí doplnkového Nahradený návrhom COM(2013) 607.
výskumného programu pre projekt ITER (2014 – 2018)

Obchod
64. KOM(2011) 380
2011/0167 (NLE)

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení obchodnej dohody o Návrh po rozhodnutí EP o nesúhlase s uzatvorením dohody ACTA v
boji proti falšovaniu (ACTA)
júli 2012 už nie je relevantný. Stiahnutie by napomohlo objasneniu
skutočnosti, že sa neplánujú žiadne ďalšie kroky v súvislosti s
postupom uzatvárania dohody.

Doprava
65. KOM(2000) 802
2000/0326 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY o vytvorení fondu na kompenzáciu škôd
spôsobených ropným znečistením v európskych vodách a
súvisiace opatrenia

66. KOM(2005) 353
2005/0141 (APP)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o podpise a predbežnom Všetky členské štáty ratifikovali dohodu ECAA (2006/36/APP), ktorá
uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a má prednosť pred dohodou v uvedenom návrhu.
Srbskom a Čiernou Horou o určitých aspektoch leteckých
služieb

67. KOM(2008) 700

Návrh ROZHODNUTIA RADY o podpísaní protokolu, Dohoda sa v dohľadnom čase nepredpokladá.
ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o režime plavby na
Dunaji z 18. augusta 1948 (Belehradský dohovor)

Stiahnutie je nutné, lebo posúdenie vplyvu a relevantné analýzy sú
v súčasnosti už zastarané.
Stiahnutie návrhu bolo zahrnuté do oznámenia o programe
REFIT v júni 2014.
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68. KOM(2009) 217
2009/0063 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Bez podpory u zákonodarcov. Návrh je blokovaný od roku 2010.
RADY o poplatkoch za bezpečnostnú ochranu letectva
Stiahnutie návrhu bolo zahrnuté do oznámenia o programe
REFIT v júni 2014.

69. KOM(2009) 229
2009/0066 (APP)

Návrh rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov Návrh bol nahradený dokumentom 2011/0102 (NLE).
Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o uzavretí
Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi
americkými na jednej strane, Európskym spoločenstvom a
jeho členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej
strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane a o uzavretí
Doplnkovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho
členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a
Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o
leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na
jednej strane; Európskym spoločenstvom a jeho členskými
štátmi na druhej strane; Islandom na tretej strane a Nórskym
kráľovstvom na štvrtej strane

70. KOM(2010) 653
2010/0320 (NLE)

Návrh ROZHODNUTIA RADY o plnení podmienok Žiaden posun a Chorvátsko je v súčasnosti členským štátom.
Chorvátskou republikou, pokiaľ ide o dokončenie prvého
prechodného obdobia podľa Mnohostrannej dohody medzi
Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi,
Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou
republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou
republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Republikou
Čierna Hora, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou
republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre
dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho
leteckého priestoru

71. KOM(2011) 824
2011/0397 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Dohoda sa v dohľadnom čase nepredpokladá.
RADY o službách pozemnej obsluhy na letiskách Únie,
ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/67/ES
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Kodifikácie
72. KOM(2008) 761
2008/0225 (COD)

Návrh NARIADENIA RADY uvádzajúceho zoznam tretích Zastarané, keďže akt, ktorý by sa mal kodifikovať, bol od predloženia
krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri návrhu zmenený.
prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín,
ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

73. KOM(2009) 446
2009/0123 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Zastarané, keďže návrh obsahuje neaktuálne ustanovenia týkajúce sa
RADY .../…/ES z [...] o jednotných postupoch kontroly komitológie.
cestnej prepravy nebezpečného tovaru (kodifikované znenie)

74. KOM(2009) 535
2009/0151 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Zastarané, keďže akt, ktorý by sa mal kodifikovať, bol od predloženia
RADY (ES) č. …/... z […] o štatistike o odpadoch návrhu zmenený.
(kodifikované znenie)

75. KOM(2009) 634
2009/0176 (COD)

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Zastarané, keďže návrh obsahuje neaktuálne ustanovenia týkajúce sa
RADY o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových komitológie.
intervalov na letiskách Spoločenstva (kodifikované znenie)

76. KOM(2010) 179
2010/0095 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Európskemu parlamentu a Rade bol predložený zmenený návrh na
RADY, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií kodifikáciu [COM(2013) 932]. Pôvodný návrh na kodifikáciu
v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel COM(2010) 179 sa teda môže stiahnuť.
vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti
(kodifikované znenie)

77. KOM(2010) 184
2010/0098 (CNS)

Návrh NARIADENIA RADY (EURATOM) stanovujúceho Bol pripravený návrh nového predpisu nahrádzajúceho doterajšie akty
najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a [COM(2013) 576]. Kodifikačný návrh KOM(2010) 184 môže byť
krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom stiahnutý.
rádiologického núdzového stavu (prepracované znenie)

78. KOM(2010) 507
2010/0260 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Zastarané, keďže návrh obsahuje odkaz na neaktuálne ustanovenie
RADY o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúce sa komitológie.
týkajúcich sa meracích jednotiek (kodifikované znenie)
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79. KOM(2010) 691
2010/0338 (NLE)

Návrh NARIADENIA RADY o nominálnych hodnotách a Bolo prijaté prepracované znenie predpisu (nariadenie č. 729/2014).
technických špecifikáciách euromincí určených do obehu
(kodifikované znenie)

80. KOM(2012) 8
2012/0007 (COD)

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Zastarané. Návrhom sa nezaoberalo ani jedno predsedníctvo Rady a je
RADY o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných v súčasnosti zastaraný, keďže platná smernica 1999/45/ES bude
prípravkov (prepracované znenie)
zrušená 1. júna 2015.
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