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(Előkészítő jogi aktusok) 

BIZOTTSÁG 

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok 

(2009/C 303/05) 

Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2008) 236 2008.5.6. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség, 
másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya 
között létrejött megállapodás megkötéséről szóló 97/126/EK 
határozat módosításáról 

COM(2008) 240 2008.5.6. Javaslat: A Tanács rendelete a Skóciától nyugatra fekvő területen 
élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó 
többéves terv létrehozásáról 

COM(2008) 243 2008.5.13. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösség és a Mauritá
niai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapo
dásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 
2008. augusztus 1-jétől 2012. július 31-ig terjedő időszakra 
történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről 

COM(2008) 244 2008.5.5. Javaslat: A Tanács határozata a 2007. évi Nemzetközi Kávémeg
állapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és 
megkötéséről szóló tanácsi határozatjavaslat módosításáról 

COM(2008) 246 2008.5.8. Javaslat: A Tanács rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 
1346/2000/EK rendelet A. és B. mellékletének módosításáról 

COM(2008) 247 2008.5.8. Javaslat: A Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 
1782/2003/EK rendelet módosításáról 

COM(2008) 249 2008.5.7. Javaslat: A Tanács határozata az EK-Szerződés 122. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban a közös valuta Szlovákia általi, 2009. 
január 1-jén történő bevezetéséről 

COM(2008) 250 2008.5.7. Javaslat: A Tanács rendelete a 974/98/EK rendeletnek az euro 
Szlovákiában való bevezetése tekintetében történő módosításáról 

COM(2008) 303 2008.5.13. Javaslat: A Tanács határozata az 1999. évi élelmiszer-segélyezési 
egyezmény meghosszabbítása tekintetében a Közösség által az 
Élelmiszersegélyezési Bizottságban képviselendő álláspont 
megállapításáról
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Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2008) 388 2008.6.25. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 549/ 
2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK és 552/2004/EK rende
letnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és 
fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról 

COM(2008) 396 2008.6.25. Javaslat: A Tanács rendelete az európai zártkörű társaság statú
tumáról 

COM(2008) 399 2008.7.16. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az energi
ával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának kereteiről 

COM(2008) 401 2008.7.16. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közösségi 
ökocímkerendszerről 

COM(2008) 402 2008.7.16. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szerve
zeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről 

COM(2008) 411 2008.7.2. Javaslat: A Tanács rendelete a 384/96/EK rendelet 11. cikkének 
(2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az 
Algériából, Belaruszból, Oroszországból és Ukrajnából származó 
karbamid- és ammónium-nitrát-oldatok behozatalára vonatkozó 
végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2006. december 
19-i 1911/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról 

COM(2008) 414 2008.7.2. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesí
téséről 

COM(2008) 419 2008.7.2. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Európai 
Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalko
zások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását 
és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
(átdolgozott szöveg) 

COM(2008) 422 2008.7.2. Javaslat: A Tanács irányelve az Európai Közösség Hajótulajdono
sainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási 
Dolgozók Szövetsége (ETF) között a 2006. évi tengerészeti 
munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtá
sáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról 

COM(2008) 426 2008.7.2. Javaslat: A Tanács irányelve a személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról 

COM(2008) 428 2008.7.7. Javaslat: A Tanács irányelve a 2006/112/EK irányelvnek a 
hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében 
történő módosításáról 

COM(2008) 431 2008.7.7. Javaslat: A Tanács rendelete a mezőgazdasági termékek belső 
piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK 
rendelet módosításáról 

COM(2008) 436 2008.7.8. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nehéz 
gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett 
díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról
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Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2008) 437 2008.7.8. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Kínai 
Népköztársaság kormánya között a kábítószerek és pszichotróp 
anyagok tiltott előállításához gyakran használt kábítószer- 
prekurzorokról és vegyi anyagokról szóló megállapodás 
megkötéséről és aláírásáról 

COM(2008) 438 2008.7.10. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség 
és tagállamai, másrészről Elefántcsontpart közötti átmeneti 
gazdasági partnerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes 
alkalmazásáról 

COM(2008) 439 2008.7.10. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség 
és tagállamai, másrészről Elefántcsontpart közötti átmeneti 
gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről 

COM(2008) 440 2008.7.10. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség 
és tagállamai, másrészről Ghána közötti átmeneti gazdasági part
nerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról 

COM(2008) 441 2008.7.10. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség 
és tagállamai, másrészről Ghána közötti átmeneti gazdasági part
nerségi megállapodás megkötéséről 

COM(2008) 442 2008.7.8. Javaslat: A Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozá
sáról szóló 1290/2005/EK rendeletnek és a mezőgazdasági 
piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről 
szóló 1234/2007/EK rendeletnek („az egységes közös piacszer
vezésről szóló rendelet”) az iskolagyümölcs-program létrehozása 
érdekében történő módosításáról 

COM(2008) 444 2008.7.9. Javaslat: A Tanács rendelete a Közösség legkülső régióiban nyil
vántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK 
rendelet módosításáról 

COM(2008) 445 2008.7.10. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség 
és tagállamai, másrészről Közép-Afrika közötti átmeneti gazda
sági partnerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalma
zásáról 

COM(2008) 446 2008.7.10. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség 
és tagállamai, másrészről Közép-Afrika közötti átmeneti gazda
sági partnerségi megállapodás megkötéséről 

COM(2008) 454 2008.7.8. Javaslat: A Tanács rendelete a gazdasági válság által érintett 
európai uniós halászati flották szerkezetátalakításának ösztön
zését célzó különleges átmeneti intézkedésről 

COM(2008) 456 2008.7.14. Javaslat: A Tanács rendelete a 437/2004/EK tanácsi rendelettel a 
Norvégiából származó nagy szivárványos pisztráng behozatalára 
kivetett dömpingellenes vámok hatályon kívül helyezéséről
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Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2008) 458 2008.7.16. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az átruház
ható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozá
sokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról 

COM(2008) 459 2008.7.16. Javaslat: A Tanács irányelve a dohánygyártmányokra kivetett 
jövedéki adók szerkezete és adókulcsai tekintetében a 92/79/ 
EGK, a 92/80/EGK és a 95/59/EK irányelv módosításáról 

COM(2008) 462 2008.7.16. Javaslat: A Tanács rendelete a 850/2004/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének a termikus és kohá
szati gyártásfolyamatokból származó, a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladék 
kezelése tekintetében történő módosításáról 

COM(2008) 463 1 2008.7.17. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Nyugat- 
afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti, a légiközlekedési 
szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás aláírá
sáról és ideiglenes alkalmazásáról 

COM(2008) 463 2 2008.7.17. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Nyugat- 
afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti, a légiközlekedési 
szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás 
megkötéséről 

COM(2008) 464 2008.7.16. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szerzői 
jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/ 
116/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról 

COM(2008) 472 2008.7.17. Javaslat: A Tanács rendelete a többek között Oroszországból 
származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára 
vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 954/ 
2006/EK rendelet módosításáról 

COM(2008) 474 2008.7.17. Javaslat: A Tanács rendelete a 2074/2004/EK tanácsi rendelettel 
a Kínai Népköztársaságból származó, kis mértékben módosított 
gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek behozatalára kivetett végleges 
dömpingellenes vám kiterjesztéséről és a 2074/2004/EK tanácsi 
rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes gyűrűs 
iratgyűjtő szerkezetek behozatalára elrendelt dömpingellenes 
intézkedéseknek a Thaiföldről feladott és akár Thaiföldről szár
mazóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes gyűrűs irat
gyűjtő szerkezetek behozatala által történő esetleges kijátszására 
vonatkozó vizsgálat lezárásáról 

COM(2008) 476 2008.7.24. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös
ségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti 
euromediterrán társulási megállapodás 84. cikkének végrehajtá
sára vonatkozó, az EU–Marokkó társulási tanácson belüli közös
ségi álláspontról, melynek célja vám-együttműködési bizottság 
létrehozása, valamint a társulási bizottság bizonyos albizottságai 
és munkacsoportjai eljárási szabályzatának módosítása 

COM(2008) 477 2008.7.18. Javaslat: A Tanács rendelete az Indiából származó pamutféle 
ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám 
kivetéséről szóló 74/2004/EK rendelet módosításáról
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Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2008) 483 2008.7.23. Javaslat: A Tanács …/…/EK rendelete az új generációs európai 
légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érde
kében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007EK tanácsi 
rendelet módosításáról 

COM(2008) 489 2008.7.29. Javaslat: A Tanács rendelete a mezőgazdasági piacok közös szer
vezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termé
kekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK 
rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 
módosításáról 

COM(2008) 491 2008.7.29. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból és 
Kazahsztánból származó szilícium-mangán behozatalára a 
1420/2007/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes 
vám felfüggesztésének meghosszabbításáról 

COM(2008) 492 2008.7.29. Javaslat: A Tanács irányelve a különböző tagállamok társasága
inak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszköz
átruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az 
SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti 
áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről (kodi
fikált változat) 

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://eur-lex.europa.eu
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