
ELAVULT BIZOTTSÁGI JAVASLATOK VISSZAVONÁSA 

(2010/C 252/04) 

A visszavont javaslatok felsorolása 

Dokumentum Intézményközi eljárás Cím Közzététel a HL-ben ( 1 ) 

Mezőgazdaság 

COM(1980) 298 — Javaslat: a Tanács rendelete (EGK) a juhhús 1980/1981. gazdasági évre 
vonatkozó alapárának, intervenciós árának és referenciaárának megállapítá
sáról 

HL C/1980/148/3 

Nemzetközi fejlesztési együttműködés 

COM(2007) 239 — Javaslat: a Tanács határozata az Európai Fejlesztési Alaphoz hozzájáruló 
tagállamok által fizetendő hozzájárulások meghatározásáról (a 2007. évre 
szóló kiegészítő részlet) 

— 

Költségvetés 

COM(1979) 345 — Javaslat: a Tanács határozata az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) 
számára az Európai Közösségek általános költségvetéséből rendkívüli pénz
ügyi hozzájárulás nyújtásáról 

HL C/1979/170/3 

Éghajlat-politika 

COM(1998) 96 — Javaslat: a Tanács határozata az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez 
csatolt jegyzőkönyvnek az Európai Közösség általi aláírásáról 

— 

COM(2006) 602 — Javaslat: a Tanács határozata az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Kerete
gyezményéhez csatolt kiotói jegyzőkönyvet módosító javaslattal kapcso
latban az Európai Közösség által képviselendő álláspontról 

— 

Gazdasági és monetáris ügyek 

COM(1980) 863/2 — Javaslat: a Tanács (EGK) rendelete az 1980. novemberi olaszországi föld
rengés által sújtott területek helyreállítása céljából a Közösség kivételes segít
ségnyújtásaként nyújtott bizonyos hitelek kamatának jóváírásáról 

HL C/1980/353/34 

SEC(2002) 1110 — Ajánlás: a Tanács ajánlása Portugáliának a túlzott költségvetési hiány 
megszüntetéséről – a Szerződés 104. cikke (7) bekezdésének alkalmazása 

— 

SEC(2002) 1118 — Ajánlás: a Tanács határozata a portugáliai hiányról – az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés 104. cikke (6) bekezdésének alkalmazása 

— 

SEC(2002) 1246/1 — Ajánlás: a Tanács határozata a túlzott költségvetési hiány keletkezésének 
megakadályozása végett Franciaországhoz intézett korai előrejelzésről 

— 

SEC(2002) 1246/2 — Javaslat: a Tanács határozata a túlzott költségvetési hiány keletkezésének 
megakadályozása végett Franciaországhoz intézett korai előrejelzésre tett 
ajánlás közzétételéről 

— 

SEC(2005) 994 — Ajánlás: a Tanács ajánlása Portugália számára a túlzott költségvetési hiány 
megszüntetésére 

—
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Bővítés 

COM(2002) 615 2002/0262/ACC Javaslat: a Tanács határozata a Közösség álláspontjáról egy Közös Tanácsadó 
Bizottság létrehozásával kapcsolatban, amiről az Európai Közösségek és 
Litvánia közötti Európa-megállapodással létrehozott Társulási Tanácsnak 
kell határoznia 

HL C E/2003/45/270 

Foglalkoztatás és szociális ügyek 

COM(1986) 14 — Javaslat: a Tanács rendelete (EGK) az európai alapítvány az élet- és munka
körülmények javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendelet módo
sításáról 

— 

COM(2001) 344 2001/0137/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalko
zókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet európai parlamenti 
asszisztensek érdekében történő módosításáról 

HL C E/2001/270/141 

Energia 

SEC(1993) 1465 — Tanácsi határozattervezet a Bizottság által a nukleáris biztonságról szóló 
nemzetközi egyezményről folytatandó tárgyalásokra vonatkozó irányelvek 
elfogadásáról 

— 

COM(2003) 32/1 2003/0021/CNS Javaslat: a Tanács (Euratom) irányelve a nukleáris létesítmények biztonsá
gával kapcsolatos alapvető kötelességek és általános elvek megfogalmazá
sáról 

HL C/2003/311/37 

COM(2004) 716 2004/0249/CNS Javaslat: a Tanács irányelve a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok 
szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről 

HL C/2005/52/48 

COM(2006) 179 — Intézményközi megállapodás tervezete az Európai Atomenergia-közösség és 
annak tagállamai által szerződő félként aláírt nemzetközi egyezmények kere
tében történő intézményközi együttműködésről 

— 

COM(2007) 748 — Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség által az Energiaközösség 
miniszteri tanácsának ülésén (Belgrád, 2007. december 18.) képviselendő 
álláspont kialakításáról 

HL C/2008/55/7 

Környezetvédelem 

COM(1979) 179 — Ajánlás: a Tanács határozata a Bizottság vándorló, vadon élő állatfajok védel
méről szóló egyezmény tárgyalásain való részvételének engedélyezéséről 

— 

COM(1985) 281 — Ajánlás: a Tanács határozata a tengeri környezet szárazföldi eredetű szeny- 
nyezésének megelőzéséről szóló egyezmény szerinti programok és intézke
dések elfogadásáról szóló tárgyalásokon a Bizottság Közösség nevében való 
részvételének engedélyezéséről 

— 

COM(1986) 362/3 1986/1019/CNS Ajánlás: a Tanács határozata az OECD és az UNEP keretében a vegyi 
anyagok kereskedelmére vonatkozó értesítési és konzultációs eljárásokkal 
kapcsolatos tárgyalásokon a Bizottság Közösség nevében való részvételének 
engedélyezéséről 

HL C/1986/177/9 

COM(1995) 325/2 1995/0184/CNS Tanácsi rendelettervezet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kifejlesz
téséről és megvalósításáról 

—
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COM(1998) 344 — Javaslat: a Tanács határozata a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ENSZ-EGB egyezmény 
Európai Közösség általi aláírásáról 

— 

Digitális menetrend 

COM(2007) 367 2007/0126/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nyilvános páneurópai 
digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése 
számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről 

HL C/2007/191/14 

Jogérvényesülés, szabadság és biztonság 

COM(2006) 255 — Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság 
kormánya között létrejött, Bulgáriának a Kábítószerek és a Kábítószer- 
függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről 
szóló megállapodás megkötéséről 

— 

COM(2006) 256 — Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és Románia között létre
jött, Romániának a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigye
lőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló megállapodás 
megkötéséről 

— 

COM(2006) 752/3 — Javaslat: a Tanács határozata az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci 
Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini 
Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszö
vetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehaj
tására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapo
dáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében 
történő megkötéséről 

HL C/2007/181/3 

COM(2005) 276/1 2005/0127/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről 

HL C/2006/49/37 

COM(2007) 306 2007/0104/CNS Javaslat: a Tanács határozata a Schengeni Információs Rendszer (SIS) környe
zetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és 
irányításáról 

HL C/2007/246/5 

COM(2007) 311 2007/0108/CNS Javaslat: a Tanács rendelete a Schengeni Információs Rendszer (SIS) környe
zetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és 
irányításáról 

HL C/2007/191/7 

Halászati és tengeri politika 

COM(1980) 722 1980/1031/CNS Ajánlás: A Tanács rendelete (EGK) a közösségi halászati övezetben megjelenő 
bizonyos halállományok vonatkozásában a teljes kifogható mennyiség 1981. 
évre történő megállapításáról, és a fogásoknak a Közösség rendelkezésére 
álló részesedéssel való egyesítésének feltételeiről 

— 

COM(2007) 595 2007/0222/APP Javaslat: a Tanács rendelete a Bizottságnak az Európai Közösség és harmadik 
országok között létrejött halászati partnerségi megállapodások jegyzőköny
veire vonatkozó módosítások jóváhagyására történő felhatalmazásáról 

HL C/2008/4/10 

COM(2007) 782 — Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám 
Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban meghatározott 
halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegy
zőkönyv felmondásáról 

HL C/2008/106/7
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COM(2008) 324 2008/0112/CNS Javaslat: a Tanács rendelete a halászati erőforrások technikai intézkedések 
révén történő megóvásáról 

HL C/2009/10/12 

Közlekedés 

COM(1975) 490 1975/1012/CNS Javaslat: a Tanács rendelete (EGK) a tagállamok közti vasúti, közúti és 
belföldi vízi utakon történő árufuvarozás piacainak figyelemmel kísérésére 
szolgáló rendszerről 

HL C/1976/1/37 

COM(2005) 158/2 2005/0060/CNS Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság 
között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás 
megkötéséről 

HL C/2005/146/12 

COM(2005) 369/2 2005/0148/APP Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és Románia között a légi 
szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről 

HL C/2005/236/16 

COM(2006) 79/2 2006/0025/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szállítási lánc védel
mének fokozásáról 

— 

Külügyek 

COM(2005) 468 2005/0198/APP Javaslat: a Tanács határozata a Svájci Államszövetségnek a kibővített Európai 
Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentéséhez történő 
hozzájárulásról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Szövetségi Tanács 
között létrejött egyetértési megállapodás Európai Közösség nevében történő 
megkötésének engedélyezéséről, valamint egyes tagállamok számára a megál
lapodás végrehajtásáról szóló egyéni megállapodások Svájci Államszövet
séggel történő megkötésének engedélyezéséről 

HL C/2006/49/37 

Egészségügy és fogyasztópolitika 

COM(1998) 339 — Javaslat: a Tanács határozata a BT-endotoxin gén által inszekticid tulajdon
ságot és a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szemben fokozott ellen
álló képességet biztosító kombinált módosítással géntechnológiával módosí
tott kukorica (Zea mays L.) ausztriai értékesítésének ideiglenes tilalmáról 

— 

COM(1998) 340 — Javaslat: a Tanács határozata a BT-endotoxin gén által inszekticid tulajdon
ságot és a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szemben fokozott ellen
álló képességet biztosító kombinált módosítással géntechnológiával módosí
tott kukorica (Zea mays L.) luxemburgi használatának és értékesítésének 
ideiglenes tilalmáról 

— 

Egységes szerkezetbe foglalás 

COM(2003) 537 2003/0208/COD Javaslat: a Tanács rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folya
matában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonat
kozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (kodifikált 
változat) 

HL C/2004/96/16 

COM(2004) 232 2004/0074/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vasúti vállalkozások 
engedélyezéséről (kodifikált változat) 

HL C/2004/122/54 

COM(2006) 286 2006/0100/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a géntechnológiával 
módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról 

— 

COM(2006) 497 2006/0164/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Atlanti-óceán észak
keleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának 
benyújtásáról (kodifikált szöveg) 

HL C/2006/303/97 

COM(2007) 344 2007/0119/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépjárművek és 
pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláiról és feliratairól, valamint elhelyezé
sükről és rögzítési módjukról (kodifikált változat) 

HL C/2007/191/8
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COM(2007) 451 2007/0162/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépjárművek és 
pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáiról (kodifikált változat) 

HL C/2007/246/6 

COM(2007) 867 2007/0298/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács határozata a transzeurópai közle
kedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról (kodifi
kált változat) 

— 

COM(2007) 873 2007/0299/COD Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállam területéről 
jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról (kodifikált 
változat) 

HL C/2008/106/10 

Adóügyek és vámunió 

COM(2003) 841 2003/0331/CNS Javaslat: a Tanács irányelve a különböző tagállambeli társult vállalkozások 
közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről szóló 2003/49/ 
EK irányelv módosításáról 

HL C/2004/96/37 

COM(2004) 227/2 2004/0072/CNS Javaslat: a Tanács irányelve a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó 
általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzé
séről szóló 92/12/EGK irányelv módosításáról 

HL C/2004/122/54 

SEC(2004) 1015 — Tervezet: az EK-EFTA vegyesbizottság 1/2004. határozata „Közös Tranzit”- 
ról a közös tranzit rendszeréről szóló 1987. május 20-án kelt egyezmény 
módosításáról – a Közösség közös álláspontjának tervezete 

— 

COM(2006) 263 — Javaslat: a Tanács határozata a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogsza
bályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK tanácsi irányelv 21. cikkének 
(1) bekezdésétől eltérő különleges intézkedések bevezetésének Görögország 
és Portugália részére történő engedélyezéséről 

HL C/2006/176/30 

Kereskedelem 

COM(2007) 712 2007/0246/ACC Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és Ausztrália közötti, a 
borkereskedelemről szóló megállapodás megkötéséről 

HL C/2008/55/5 

COM(1995) 245/1 1996/0053/APP Javaslat: a Tanács határozata egyrészről az Európai Közösség, az Európai 
Szén- és Acélközösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a 
Belarusz Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcso
latos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás Európai Közösség általi megkö
téséről 

— 

COM(2005) 326 2005/0132/COD Javaslat: a Tanács rendelete a közlekedéstől eltérő szolgáltatások kereskedel
méről szóló megállapodásokra vonatkozó tárgyalásokról 

HL C/2005/211/8 

COM(2006) 559/2 2006/0176/NLE Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok 
tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság között létrejött, a megfelelő
ségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló Európa-megállapodás 
kiegészítő jegyzőkönyvének elfogadásáról – PECA 

HL C/2007/181/2 

COM(2006) 147 2006/0052/COD Javaslat: a Tanács rendelete az Európai Közösség által a vám- és a statisztikai 
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK 
rendelet I. mellékletét módosító 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja 
értelmében kezdeményezett tárgyalásokat követően megkötött megállapodás 
végrehajtásáról 

HL C/2006/104/23 

( 1 ) Egyes javaslatok esetében nem állnak rendelkezésre a HL-ben való közzétételre vonatkozó adatok.
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