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Załącznik IV: wnioski do wycofania
1
 

Lp. 
COM/międzyinstytucjona

lny numer referencyjny 
Tytuł Przyczyny wycofania 

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 

1.  COM/2016/0159 

2016/0086/COD 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany 

w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 

2016 

Nieaktualne: kwestia została uregulowana w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 

2016/1153 z dnia 14 lipca 2016 r. 

 

Działania w dziedzinie klimatu i energii 

2.  COM/2014/0566 

2014/0262/NLE 

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dla Komisji 

dotyczących negocjacji zmian do Konwencji bezpieczeństwa jądrowego w 

ramach konferencji dyplomatycznej 

Nieaktualny: wniosek jest nieaktualny, gdyż zmiany 

uregulowano w wiedeńskiej Konwencji 

bezpieczeństwa jądrowego. 

Sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła 

3.  COM/2011/0121 

2011/0058/CNS 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY w sprawie wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych 

W ramach działań podejmowanych w następstwie 

Planu działania w sprawie opodatkowania 

przedsiębiorstw z czerwca 2015 r. Komisja powraca do 

koncepcji wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych i planuje nowe 

stopniowe podejście. Wniosek ustawodawczy 

dotyczący obowiązkowej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych został przyjęty dnia 25 

października 2016 r. Zgodnie z zapowiedziami w 

programie prac Komisji na 2016 r. jednocześnie 

wycofano wcześniejszy wniosek. 

                                                            
1 Poniżej przedstawiono wykaz wniosków ustawodawczych, które Komisja zamierza wycofać w ciągu sześciu miesięcy (do kwietnia 2017 r.) Obejmuje on także dwa wnioski 

(por. nr 3 i 11), które już były uwzględnione w programie prac Komisji na 2016 r. i zostały wymienione w niniejszym załączniku dla zachowania przejrzystości. 
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Lp. 
COM/międzyinstytucjona

lny numer referencyjny 
Tytuł Przyczyny wycofania 

Sprawy zagraniczne i polityka bezpieczeństwa 

4.  COM/2005/0397 Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska Wspólnoty we 

Wspólnym Komitecie dotyczącego wykonywania art. 66 

Eurośródziemnomorskiego Przejściowego Układu Stowarzyszeniowego w 

sprawie handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a 

Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej 

na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy z drugiej strony 

Nieaktualny: najnowszym odpowiednim dokumentem 

w tej kwestii jest decyzja Wspólnego Komitetu UE-

OWP w sprawie utworzenia sześciu podkomitetów 

(Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 64–72). 

 

 

5.  JOIN/2015/0035 

2015/0303/NLE 

Wspólny wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w 

imieniu Unii Europejskiej, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i 

rozwoju między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu  

 

Został on zastąpiony wnioskiem w sprawie umowy 

mieszanej, w tym jej tymczasowego stosowania (JOIN 

(2016)45).  

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności 

6.  COM/2014/0004 

2014/0033/COD 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY zmieniającej dyrektywy 89/608/EWG, 90/425/EWG oraz 91/496/EWG 

w zakresie odniesień do przepisów zootechnicznych 

Nieaktualny: istotne elementy proponowanej 

dyrektywy zostały wprowadzone do nowo przyjętego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/1012 w sprawie zootechnicznych i 

genealogicznych warunków dotyczących hodowli 

zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców 

świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium 

Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym 

wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na 

terytorium Unii (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 66–143). 

7.  COM/2007/0872 

2008/0002/COD 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie nowej żywności i zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr XXX/XXXX [jednolita procedura] 

Nieaktualny: postępowanie pojednawcze zakończyło 

się niepowodzeniem w 2011 r.  

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP 
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Lp. 
COM/międzyinstytucjona

lny numer referencyjny 
Tytuł Przyczyny wycofania 

8.  SEC(2010) 312  Zalecenie Komisji Europejskiej dla Rady dotyczące upoważnienia Komisji 

Europejskiej do rozpoczęcia negocjacji z państwami nienależącymi do UE w 

celu zawarcia porozumień w sprawie instalacji stacji naziemnych Galileo. 

Zalecenie z 2010 r. nie zostało przyjęte przez Radę, 

ponieważ wybrano inną metodę postępowania: zamiast 

negocjacji w celu zawarcia porozumień w sprawie 

instalacji stacji Galileo w państwach trzecich – co było 

pierwotnym celem wniosku – państwa członkowskie 

wolą instalować je na terytoriach państw 

członkowskich UE.  

Wymiar sprawiedliwości, konsumenci i równouprawnienie płci 

9.  COM/2011/0126 

2011/0059/CNS 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie jurysdykcji, 

prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie 

małżeńskich ustrojów majątkowych 

Nieaktualny: wniosek ten został zastąpiony wnioskiem 

przedstawionym w ramach procedury wzmocnionej 

współpracy (COM(2016)108) 

10.  COM/2011/0127 

2011/0060/CNS 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie jurysdykcji, 

prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie 

skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich 

Nieaktualny: wniosek ten został zastąpiony wnioskami 

przedstawionymi w ramach procedury wzmocnionej 

współpracy (COM(2016)107/108) 

Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo 

11.  COM/2013/0097 

2013/0059/COD 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie utworzenia programu rejestrowania 

podróżnych 

Wniosek ten już oznaczono w wykazie rozpatrywanych 

wniosków, które wymagają wycofania lub zmiany, 

zamieszczonym w programie prac Komisji na 2016 r. 

Jak wskazano we wniosku dotyczącym rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES), 

COM(2016)194 final, przy przyjmowaniu tego 

wniosku Komisja wycofała wniosek w sprawie 

utworzenia programu rejestrowania podróżnych (por. 

PV(2016)2172 final).  
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Lp. 
COM/międzyinstytucjona

lny numer referencyjny 
Tytuł Przyczyny wycofania 

12.  COM/2013/0619 

2013/0305/COD 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie nowych substancji psychoaktywnych 

Nieaktualny: niektóre elementy tego wniosku znalazły 

się w nowym wniosku dotyczącym rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie 

wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania 

oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych 

substancji psychoaktywnych (COM(2016)547); inne 

elementy zostały uwzględnione we wniosku 

dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 

2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. 

ustanawiającą minimalne przepisy określające 

znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego 

handlu narkotykami w odniesieniu do definicji 

narkotyków (COM(2013)618).  

13.  COM/2009/0703 

2009/0190/NLE 

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy między 

Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie przetwarzania i 

przekazywania danych z komunikatów finansowych przez Unię Europejską 

Stanom Zjednoczonym do celów Programu śledzenia środków finansowych 

należących do terrorystów 

Nieaktualny: decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. 

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską 

a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu 

i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów 

Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych 

do celów Programu śledzenia środków finansowych 

należących do terrorystów została przyjęta na 

podstawie innego wniosku (COM(2010)316). 

Poprzedni wniosek można zatem wycofać. 

Handel 

14.  COM/2015/0390 

2015/0170/NLE 

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska, jakie należy zająć 

w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie Stowarzyszenia w składzie 

rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu utworzonym na mocy Układu o 

stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii 

Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 

Mołdawii, z drugiej strony 

Nieaktualny: wniosek zastąpiono wnioskiem COM 

(2016)649.  
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Lp. 
COM/międzyinstytucjona

lny numer referencyjny 
Tytuł Przyczyny wycofania 

Transport 

15.  COM/2010/0263 

2010/0141/NLE 

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania i tymczasowego 

stosowania umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej 

pewnych aspektów przewozów lotniczych 

Nieaktualny: w wyniku renegocjacji umowy wniosek 

zastąpiono wnioskiem COM (2013)423.  

16.  COM/2010/0264 

2010/0142/NLE 

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia umowy między 

Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej pewnych aspektów przewozów 

lotniczych 

Nieaktualny: w wyniku renegocjacji umowy wniosek 

zastąpiono wnioskiem COM (2013)424.  

17.  COM/2010/0803 

2010/0388/NLE 

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia umowy między 

Unią Europejską a Królestwem Arabii Saudyjskiej dotyczącej pewnych 

aspektów przewozów lotniczych 

Nieaktualny: dnia 15 czerwca 2014 r. Królestwo Arabii 

Saudyjskiej poinformowało Komisję, że nie zamierza 

podpisać umowy. Wniosek można zatem wycofać. 

Ujednolicenia 

18.  COM/2011/0120 

2011/0053/COD 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY odnoszącej się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich 

instalowania (tekst jednolity) 

Wniosek jest nieaktualny, ponieważ zawiera 

odniesienie do przestarzałego przepisu dotyczącego 

procedury komitetowej. 

19.  COM/2015/0157 

2015/0082/COD 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie handlu niektórymi wyrobami 

stalowymi pomiędzy Unią Europejską a Republiką Kazachstanu (tekst 

jednolity) 

Nieaktualny: akt, którego ujednolicenie proponowano, 

wygasł (zawiadomienie o wygaśnięciu – Dz.U. C 425 z 

18.12.2015). 
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