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Priloga II: Seznam umikov ali sprememb predlogov v obravnavi
Umiki iz drugih razlogov, kot je zastarelost, in spremembe so v krepkem tisku.

Št.

COM –
medinstitucionalni
sklic

Naslov

Razlog za umik/spremembo

Kmetijstvo in razvoj podeželja
1.

COM/2010/0537
2010/0266/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je postal brezpredmeten z začetkom veljavnosti Uredbe
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja (EU) št. 1305/2013.
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

2.

COM/2010/0539
2010/0267/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je postal brezpredmeten z začetkom veljavnosti Uredbe
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme (EU) št. 1307/2013 – reforma SKP.
neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi
nekaterih shem podpor za kmete

3.

COM/2010/0745
2010/0365/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (EU) Predlog je postal brezpredmeten z začetkom veljavnosti Uredbe
ŠT. …/… z dne ... o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o (EU) št. 1306/2013 – reforma SKP.
financiranju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 165/94 in (ES) št. 78/2008

4.

COM/2010/0738
2010/0354/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je postal brezpredmeten z začetkom veljavnosti Uredbe
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o tržnih standardih
(EU) št. 1308/2013 – reforma SKP.

5.

COM/2010/0759
2010/0364/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog vključen v COM(2014) 0180 z dne 19. marca 2014.
spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju
ekoloških proizvodov

6.

COM/2010/0761
2010/0366/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je postal brezpredmeten z začetkom veljavnosti Uredbe
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 485/2008 o pregledu transakcij, ki so del (EU) št. 1306/2013 – reforma SKP.
sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani
držav članic
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7.

COM/2010/0799
2010/0385/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je postal brezpredmeten z začetkom veljavnosti Uredbe
vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za (EU) št. 1308/2013 – reforma SKP.
nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT)

8.

COM/2011/0193
2011/0075/NLE

Predlog UREDBE SVETA o določitvi ukrepov za določitev nekaterih Predlog je zastarel. Predlog je bil vključen v reformo SKP.
pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih
trgov

9.

COM/2011/0663
2011/0290/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je postal brezpredmeten, ker je bil vključen v
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 o ukrepih za informiranje o 2013/0398/COD.
kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih
državah

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi Predlog je zastarel. Predlog je postal brezpredmeten 30. junija
prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (ES) 2013 v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 1290/2005.
št. 73/2009, za koledarsko leto 2013

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je postal brezpredmeten z začetkom veljavnosti Uredbe
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja (EU) št. 1310/2013 – reforma SKP.
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

12. COM/2014/0032
2014/0014/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o
spremembi Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Uredbe (EU) št. 1306/2013
glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in
zelenjavo, bananami ter mlekom

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi Predlog je postal brezpredmeten 30. junija 2014 v skladu s
prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) členom 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013. Vsebina je bila vključena v
št. 73/2009, za koledarsko leto 2014
izvedbeno uredbo Komisije, ki je bila medtem sprejeta
(COM/879/2014).

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Če dogovor ni dosežen v šestih mesecih, se predlog umakne in
ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, spremembi nadomesti z novo pobudo.
Uredbe (EU) št. XXX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o
uradnem nadzoru] in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007

Celotna shema bo ocenjena glede subsidiarnosti, sorazmernosti
in boljše pravne ureditve v okviru poenostavitve SKP.
Komisija priporoča, naj sozakonodajalca do tedaj zadržita
nadaljnje delo na predlogu spremembe iz leta 2013.
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Proračun in človeški viri
15. COM/2004/0509
2004/0172/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Nov predlog direktive o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim
medsebojni upravni pomoči za zaščito finančnih interesov Skupnosti pred interesom Unije, z uporabo kazenskega prava je bil sprejet julija
goljufijami in drugimi oblikami nezakonitega ravnanja
2012 (COM(2012) 0363).

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je zastarel. Nova finančna uredba (EU, Euratom)
spremembi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki št. 966/2012 je bila sprejeta 26. 10. 2012.
se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti

17. COM/2010/0072
2010/0048/APP

Predlog UREDBE SVETA o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007– Predlog je zastarel. Predlog uredbe o večletnem finančnem okviru
2013
za obdobje 2007–2013 se lahko umakne.

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

Predlog UREDBE SVETA o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin Predlog je zastarel. Aprila 2014 je bila sprejeta Uredba (EU)
uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih št. 423/2014.
koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012

Podnebni ukrepi in energija
19. COM/2011/0518
2011/0225/NLE

Predlog UREDBE SVETA o vzpostavitvi sistema Skupnosti za Dogovora ni mogoče predvideti. Evropski parlament je sicer
registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi
decembra 2013 podal pozitivno mnenje, a predlog v Svetu ni
imel dovolj podpore, da bi se o njem dosegel dogovor.

Ekonomske in finančne zadeve, obdavčitev in carina
20. COM/0098/0030
1998/0025/CNS

Predlog DIREKTIVE SVETA o davčni obravnavi zasebnih motornih Predlog je iz leta 1998 in dogovora o vsebini ni mogoče
vozil, ki so za stalno premeščena v drugo državo članico zaradi prenosa predvideti.
prebivališča ali se začasno uporabljajo v državi članici, ki ni država
registracije

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

Predlog SKLEPA SVETA o spremembi Sklepa 77/270/Euratom o Predlog komisije iz leta 2002 je že več kot deset let blokiran v
pooblastitvi Komisije za dodelitev Euratom posojil zaradi prispevanja k Svetu (za sklep v skladu s Pogodbo Euratom bi bilo potrebno
financiranju nuklearnih elektrarn
soglasje, ki pa ni bilo doseženo).

4

Št.

COM –
medinstitucionalni
sklic

Naslov

Razlog za umik/spremembo

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

Predlog SKLEPA SVETA o spremembi Sklepa 77/271/Euratom o Predlog komisije iz leta 2002 je že več kot deset let blokiran v
izvajanju Sklepa 77/270/Euratom o pooblastitvi Komisije za dodelitev Svetu (za sklep v skladu s Pogodbo Euratom bi bilo potrebno
Euratom posojil zaradi prispevanja k financiranju nuklearnih soglasje, ki pa ni bilo doseženo).
elektrarn

23. COM/2005/0261
2005/0130/CNS

Predlog DIREKTIVE SVETA o obdavčitvi osebnih avtomobilov

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

Predlog DIREKTIVE SVETA o spremembi Direktive 92/84/EGS o Dogovora ni mogoče predvideti. Predlog je bil na seji Sveta
približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače
zadnjič obravnavan leta 2010.

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

Predlog SKLEPA SVETA o stališču Unije v Skupnem odboru, Predlog je zastarel.
ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo
ter Republiko Turčijo o trgovini z izdelki, zajetimi s Pogodbo o ustanovitvi
Skupnosti za premog in jeklo, glede spremembe Priloge II k Protokolu 1 k
navedenemu sporazumu, zaradi začetka veljavnosti harmoniziranega
sistema 2007

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

Predlog SKLEPA SVETA o stališču Unije v Pridružitvenem svetu glede Predlog je zastarel.
spremembe Priloge II k Protokolu 3 k Sklepu št. 1/98 Pridružitvenega sveta
ES-Turčija z dne 25. februarja 1998 o trgovinskem režimu za kmetijske
proizvode v zvezi s seznamom obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti
na materialih brez porekla, da proizvedeni izdelek lahko dobi status blaga s
poreklom, zaradi začetka veljavnosti harmoniziranega sistema 2007

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

Predlog SKLEPA SVETA o stališču Evropske unije v Stabilizacijsko- Predlog je zastarel po pristopu Hrvaške.
pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim
sporazumom med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami
na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani glede spremembe
Protokola 4 navedenega sporazuma o opredelitvi pojma „izdelki s
poreklom“ in metodah upravnega sodelovanja

Dogovora ni mogoče predvideti. Predlog je iz leta 2005 in ni
več predmet razprave v Svetu, zadnje kompromisno besedilo
pa je iz leta 2007.
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28. COM/2011/0169
2011/0092/CNS

Naslov

Razlog za umik/spremembo

Predlog DIREKTIVE SVETA o spremembi Direktive 2003/96/ES o Pogajanja v Svetu so privedla do osnutka kompromisnega
prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in besedila, ki je popolnoma spremenil vsebino predloga
Komisije. Poleg tega se Svet še ni dogovoril niti o osnutku
električne energije
kompromisnega predloga.

Zaposlovanje, socialne zadeve, strokovna usposobljenost in mobilnost delovne sile
29. COM/2014/0239
2014/0131/NLE

Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske Predlog je zastarel, saj Svet do izvedbe konference, za katero
unije sprejeti na 103. zasedanju Mednarodne konference dela glede naj bi predlog določil stališče v skladu s členom 218(9) PDEU,
priporočila o dopolnitvi Konvencije Mednarodne organizacije dela predloga sklepa ni sprejel.
št. 29 o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930

Okolje, pomorske zadeve in ribištvo
30. COM/2009/0189
2009/0057/COD

Predlog UREDBE SVETA o določitvi dolgoročnega načrta za zahodni Namesto tega predloga je začela veljati obveznost iztovarjanja v
stalež šura in ribištvo, ki izkorišča ta stalež
skladu z reformo skupne ribiške politike.

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

Predlog UREDBE SVETA o določitvi dolgoročnega načrta za stalež Namesto tega predloga je začela veljati obveznost iztovarjanja v
sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež
skladu z reformo skupne ribiške politike.

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

Predlog SKLEPA SVETA o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu Potem ko Protokol na Kongresu FDM ni bil izglasovan, se zdi, da
v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami predlog ne nudi več realne podlage za sklenitev Protokola. Zato ga
Mikronezije
je treba umakniti.

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Ta predlog je bil nadomeščen z načrtom upravljanja več vrst
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o (COM/2014/0614).
vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo,
ki izkorišča te staleže

34. COM/2012/0471
2012/0232/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Večji del predloga je obravnaval uvedbo obveznosti iztovarjanja,
nekaterih tehničnih in nadzornih ukrepih v Skagerraku ter spremembi ki je zdaj določena v členu 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ne
Uredbe (ES) št. 850/98 in Uredbe (ES) št. 1342/2008
predvideva pa se napredek za preostanek dokumenta.
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35. COM/2012/0591
2012/0285/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Ta predlog je bil nadomeščen z načrtom upravljanja več vrst
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s (COM/2014/0614).
tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu

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

Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki ga je treba sprejeti v okviru Dogovora ni mogoče predvideti.
Komisije za varstvo morskega okolja Baltika (HELCOM) in
Mednarodne pomorske organizacije (IMO) v zvezi z določitvijo
Baltskega morja kot območja nadzora dušikovega oksida (NECA)

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

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je treba spremeniti v okviru nadaljnjega
zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o zakonodajnega ukrepanja na podlagi energetskega in
spremembi Direktive 2003/35/ES
podnebnega svežnja ukrepov do leta 2030.

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

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Umakniti in pred koncem leta 2015 nadomestiti z novim,
spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in ambicioznejšim predlogom, ki bo podpiral krožno
odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES gospodarstvo.
o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter
odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni
električni in elektronski opremi 28. 10. 2014

Evropska sosedska politika in širitvena pogajanja
39. COM/2008/0308
2008/0095/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je zastarel. Umik je zahteval Evropski parlament.
spremembi Uredbe (ES) št. 1638/2006 o splošnih določbah o ustanovitvi
Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva

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

Predlog SKLEPA SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu Predlog je zastarel.
EU-Turčija

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

Predlog SKLEPA SVETA o stališču Evropske unije v Skupnem odboru V pripravi je nov predlog.
EGP glede spremembe Protokola 4 (Pravila o poreklu) k Sporazumu EGP

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je zastarel. Uredba št. 1085/2006 (Uredba IPA I) je
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za potekla konec leta 2013, od začetka leta 2014 pa jo nadomešča nov
predpristopno pomoč (IPA)
instrument (IPA II).

7

Št.

COM –
medinstitucionalni
sklic

Naslov

Razlog za umik/spremembo

Zunanje zadeve in varnostna politika
43. COM/2005/0281
2005/0121/CNS

Predlog SKLEPA SVETA o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu o Predlog je zastarel. Okvirni sporazum o trgovini in sodelovanju je
trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami bil razveljavljen s členom 43 okvirnega sporazuma med EU in
članicami na eni strani in Republiko Korejo na drugi strani o upoštevanju Korejo iz leta 2010 (UL L 20, 23.1.2013, str. 14).
pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike
Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte,
Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski
uniji

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

Predlog SKLEPA SVETA o podpisu v imenu Evropske unije in začasni Zaradi razvoja dogodkov je bil Pridružitveni sporazum podpisan
uporabi Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi na podlagi novih sklepov Sveta v letu 2014.
državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

45. COM/2013/0653

Priporočilo SKLEPA SVETA o odobritvi podpisa, v imenu Evropske Zaradi razvoja dogodkov je bil Pridružitveni sporazum sklenjen na
skupnosti za atomsko energijo, Pridružitvenega sporazuma med Evropsko podlagi novega sklepa Sveta v letu 2014.
unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi
strani

Zdravje in varnost hrane
46. COM/2007/0090
2007/0037/COD

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 852/2004 o higieni živil

Predlog ni več relevanten. Prvotni namen predloga je bil
omogočiti MSP odstopanje od zahtev EU za proizvajalce živil,
da preko proizvodnih procesov izvajajo samopreverjanje
(HACCP), vendar je bil predlog v Svetu soglasno zavrnjen (26
proti, en vzdržan). Medtem so bile objavljene smernice za
uporabo sistema HACCP za trgovce na drobno in druga MSP.
Smernice vključujejo instrumente za prožnost in
poenostavitev.
Umik je vključen v sporočilo o programu REFIT iz
junija 2014.

8

Št.

COM –
medinstitucionalni
sklic

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

Naslov

Razlog za umik/spremembo

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o
pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju
njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem
razmnoževalnem materialu)

Po zavrnitvi predloga pri prvem branju aprila 2014 je
Evropski parlament Komisijo s pismom predsednika
Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2014
(D(2014)41887) pozval, naj predlog umakne.

Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (MSP)
48. COM/2010/0371
2010/0199/COD

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Dogovora ni mogoče predvideti. Razprava je zastala tako v
spremembi Direktive 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta o Svetu kot v Evropskem parlamentu.
Umik je vključen v sporočilo o programu REFIT iz
odškodninskih shemah za vlagatelje
junija 2014.

49. COM/2012/0084
2012/0035/COD

Predlog DIREKTIVE o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene zdravil za Dogovora ni mogoče predvideti.
uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v področje
nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je treba spremeniti v skladu s prioritetami nove
dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih Komisije, da se poenostavijo postopki, skrajšajo časovnice
naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in preiskav in zmanjša število izvajalcev.
storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav

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

Predlog SKLEPA SVETA o pooblastitvi držav članic, da se na konferenci Predlog je zastarel. Predlog so nadomestili drugi sklepi, med
Združenih narodov o pogodbi o trgovini z orožjem (New York, od 2. do 27. katerimi je zadnji Sklep Sveta 2014/165/EU o pooblastitvi držav
julija 2012) pogajajo o vprašanjih, ki so v izključni pristojnosti Unije
članic za ratifikacijo Pogodbe o trgovini z orožjem v interesu
Evropske unije (UL L 89, 25.3.2014, str. 44).

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

Predlog PRIPOROČILA SVETA o evropskih načelih kakovosti Predlog je v Svetu naletel na manjšino, ki preprečuje sprejetje.
turizma
Dogovora ni mogoče predvideti.

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

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Če dogovor ni dosežen v šestih mesecih, se predlog umakne in
razširjanju podatkov satelitov za opazovanje Zemlje v komercialne nadomesti z novo pobudo.
namene

Mednarodno sodelovanje in razvoj
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Št.

COM –
medinstitucionalni
sklic

54. COM/2008/0244
2008/0270/NLE

Naslov

Razlog za umik/spremembo

Predlog SKLEPA SVETA o spremembah predloga Sklepa Sveta o podpisu Predlog je zastarel. Sklep Sveta z dne 16. junija 2008 (UL L 186,
in sklenitvi Mednarodnega sporazuma o kavi 2007 s strani Evropske str. 12) je pooblastil podpis (sprejetje) Mednarodnega sporazuma o
skupnosti
kavi 2007.
Od tedaj je EU uradna članica Mednarodne organizacije za kavo.

Medinstitucionalni odnosi
55. COM/2013/0451
2013/0218/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Potrebna je obravnava v novem
prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba sporazumu o boljši pravni ureditvi.
regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju
Evropske unije

medinstitucionalnem

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Potrebna je obravnava v novem
prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v sporazumu o boljši pravni ureditvi.
katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom,
členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije

medinstitucionalnem

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Potrebna je obravnava v novem
prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba sporazumu o boljši pravni ureditvi.
regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o
delovanju Evropske unije

medinstitucionalnem

Pravosodje, potrošniki in enakost spolov
58. COM/2008/0637
2008/0193/COD

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o
spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za
spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih
delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo

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

Pobuda za DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Pobuda je zastarela zaradi sprejetja Direktive 2010/64/EU
pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih
Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do tolmačenja in
prevajanja v kazenskih postopkih.

Če dogovor ni dosežen v šestih mesecih, se predlog umakne in
nadomesti z novo pobudo.
Umik je vključen v sporočilo o programu REFIT iz
junija 2014.
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Št.

COM –
medinstitucionalni
sklic

Naslov

Razlog za umik/spremembo

60. COM/2011/0635
2011/0284/COD

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je bil spremenjen, da bi v celoti izkoristili vse
skupnem evropskem prodajnem pravu
možnosti, ki jih nudi elektronsko trgovanje na enotnem
digitalnem trgu.

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

Predlog UREDBE SVETA o statutu evropske fundacije (FE)

Brez napredka v Svetu. Ker je potrebno soglasje, ni verjetno,
da bo dosežen dogovor.

Migracije, notranje zadeve in državljanstvo
62. COM/2009/0102
2009/0033/CNS

Predlog UREDBE SVETA o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za Umik predloga je bil napovedan že v predlogu Komisije
preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda
COM(2010) 0624 / COM(2010) 0559. Vendar pa Komisija ni
sprejela (ločenega) uradnega akta o umiku. Predlog je zato uradno
še vedno v obravnavi in ga je treba uradno umakniti.

Raziskave, znanost in inovacije
63. COM/2011/0931
2011/0460/NLE

Predlog SKLEPA SVETA o sprejetju dopolnilnega raziskovalnega Ta predlog je nadomestil predlog COM(2013) 0607.
programa za projekt ITER (2014–2018)

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

Predlog SKLEPA SVETA o podpisu trgovinskega sporazuma za boj proti Predlog ni več relevanten, potem ko je Evropski parlament julija
ponarejanju (ACTA)
2012 sklenil, da ne odobri sklenitve sporazuma ACTA. Z umikom
bi se jasno nakazalo, da nadaljnji ukrepi za zaključek postopka
niso predvideni.

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o
vzpostavitvi odškodninskega sklada za škodo, ki nastaja zaradi
onesnaževanja z ogljikovodiki v evropskih vodah, in drugih dodatnih
ukrepih

Umik je potreben, ker sta ocena učinka in ustrezna analiza
zastareli.
Umik je vključen v sporočilo o programu REFIT iz
junija 2014.
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COM –
medinstitucionalni
sklic

Naslov

Razlog za umik/spremembo

66. COM/2005/0353
2005/0141/APP

Predlog SKLEPA SVETA o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Vse države članice so ratificirale Sporazum ECAA (2006/36/APP),
Evropsko skupnostjo ter Srbijo in Črno goro o nekaterih vidikih zračnega ki prevlada nad tem sporazumom.
prevoza

67. COM/2008/0700

Predlog SKLEPA SVETA o podpisu Protokola o spremembi Dogovora ni mogoče predvideti.
Konvencije o režimu plovbe po Donavi z dne 18. avgusta 1948
(beograjska konvencija)

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

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog nima podpore zakonodajalcev in je blokiran od leta
pristojbinah za varovanje v letalstvu
2010.
Umik je vključen v sporočilo o programu REFIT iz
junija 2014.

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

Predlog Sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki Predlog je bil nadomeščen z 2011/0102/NLE.
so se sestali v okviru Sveta, o sklenitvi sporazuma o zračnem prometu med
Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in
Kraljevino Norveško na četrti strani ter o sklenitvi pomožnega sporazuma
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani,
Islandijo na drugi strani in Kraljevino Norveško na tretji strani glede
uporabe sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike
na eni strani, Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi
strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani

70. COM/2010/0653
2010/0320/NLE

Predlog SKLEPA SVETA o izpolnjevanju pogojev s strani Republike Glede predloga ni razvoja in Hrvaška je postala država članica.
Hrvaške za zaključek prvega prehodnega obdobja na podlagi Večstranskega
sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami,
Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino,
Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, Nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo,
Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu o
vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora
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Št.

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

Naslov

Razlog za umik/spremembo

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Dogovora ni mogoče predvideti.
storitvah zemeljske oskrbe na letališčih Unije in razveljavitvi Direktive
Sveta 96/67/ES

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

Predlog UREDBE SVETA o seznamu tretjih držav, katerih državljani Predlog je zastarel, saj je bil akt, ki naj bi bil kodificiran, po
morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani vložitvi predloga spremenjen.
so oproščeni te zahteve

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

Predlog DIREKTIVE …/…/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Predlog je zastarel, ker vsebuje zastarele določbe o komitologiji.
SVETA z dne […] o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega
blaga (kodificirana različica)

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

Predlog UREDBE (ES) ŠT. …/… EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Predlog je zastarel, saj je bil akt, ki naj bi bil kodificiran, po
SVETA o statistiki odpadkov (kodificirana različica)
vložitvi predloga spremenjen.

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

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o skupnih Predlog je zastarel, ker vsebuje zastarele določbe o komitologiji.
pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (kodificirana različica)

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

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskemu parlamentu in Svetu je bil predložen spremenjeni
določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov predlog za kodifikacijo (COM/2013/0932). Zato je prvotni predlog
in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (kodificirano za kodifikacijo COM(2010) 0179 zdaj mogoče umakniti.
besedilo)

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

Predlog UREDBE SVETA (EURATOM) o najvišji dovoljeni stopnji Pripravljen je predlog za nov akt, ki bo nadomestil akte
radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli (COM/2013/0576). Zato se lahko predlog za kodifikacijo
drugi radiološki nevarnosti (prenovitev)
COM(2010) 0184 umakne.

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

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je zastarel, ker vsebuje sklic na zastarelo določbo o
približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na merske enote komitologiji.
(kodificirano besedilo)

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

Predlog UREDBE SVETA o apoenih in tehničnih specifikacijah Sprejeta je bila prenovljena različica akta (Uredba (EU)
eurokovancev namenjenih obtoku (kodificirano besedilo)
št. 729/2014).
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80. COM/2012/0008
2012/0007/COD

Naslov

Razlog za umik/spremembo

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Predlog je zastarel. Predloga ni obravnavalo nobeno predsedstvo
razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (prenovitev)
Sveta, zdaj pa je zastarel, saj bo obstoječa Direktiva 1999/45/ES
1. junija 2015 razveljavljena.
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