
INTREKKING VAN VEROUDERDE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE 

(2010/C 252/04) 

Lijst van ingetrokken voorstellen 

Document Interinstitutionele pro
cedure Titel Publicatie in PB ( 1 ) 

Landbouw 

COM(1980) 298 — Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot vaststelling van de 
basisprijs, de interventieprijs en de referentieprijs in de sector schapenvlees 
voor het verkoopseizoen 1980/1981 

PB C/1980/148/3 

Internationale ontwikkelingssamenwerking 

COM(2007) 239 — Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van de financiële 
bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (aanvul
lende tranche 2007) 

— 

Begroting 

COM(1979) 345 — Voorstel voor een besluit van de Raad houdende toekenning van een buiten
gewone financiële bijdrage aan de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS) ten laste van de algemene begroting van de gemeenschappen 

PB C/1979/170/3 

Klimaat 

COM(1998) 96 — Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening door de 
Europese Gemeenschap van een protocol bij het Raamverdrag van de Ver
enigde Naties inzake klimaatverandering 

— 

COM(2006) 602 — Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt dat 
de Europese Gemeenschap moet innemen met betrekking tot een voorstel 
tot wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Ver
enigde Naties inzake klimaatverandering 

— 

Economische en monetaire zaken 

COM(1980) 863/2 — Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad betreffende de rentesub
sidie op sommige leningen toegestaan in het kader van de buitengewone 
steun van de Gemeenschap ten behoeve van de wederopbouw van door de 
aardbeving van november 1980 in Italië getroffen gebieden 

PB C/1980/353/34 

SEC(2002) 1110 — Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad aan Portugal om het buiten
sporige overheidstekort te verhelpen — Toepassing van artikel 104, lid 7, 
van het Verdrag 

— 

SEC(2002) 1118 — Aanbeveling voor een beschikking van de Raad betreffende het bestaan van 
een buitensporig tekort in Portugal — Toepassing van artikel 104, lid 6, van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

— 

SEC(2002) 1246/1 — Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad tot het geven van een 
vroegtijdige waarschuwing aan Frankrijk ter voorkoming van een buiten
sporig tekort 

— 

SEC(2002) 1246/2 — Voorstel voor een besluit van de Raad tot openbaarmaking van de aanbeve
ling tot het geven van een vroegtijdige waarschuwing aan Frankrijk ter 
voorkoming van een buitensporig tekort 

— 

SEC(2005) 994 — Voorstel voor een aanbeveling van de Raad aan Portugal om het buiten
sporige overheidstekort te verhelpen 

—
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Uitbreiding 

COM(2002) 615 2002/0262/ACC Voorstel voor een besluit van de Raad inzake het door de Gemeenschap in 
te nemen standpunt ten aanzien van de oprichting van een Gemengd Raad
gevend Comité waarover moet worden besloten door de Associatieraad die 
werd ingesteld bij de Europa-Overeenkomst tussen de Europese Gemeen
schappen en Litouwen 

PB E/2003/45/270 

Werkgelegenheid en sociale zaken 

COM(1986) 14 — Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening 
(EEG) nr. 1365/75 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 

— 

COM(2001) 344 2001/0137/COD Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging, ten gunste van de medewerkers van de leden van het Europees 
Parlement, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de 
toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandi
gen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap ver
plaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling 
van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 

PB C E/2001/270/141 

Energie 

SEC(1993) 1465 — Ontwerp-besluit van de Raad houdende richtsnoeren voor de onderhandelin
gen door de Commissie over een internationaal verdrag inzake nucleaire 
veiligheid 

— 

COM(2003) 32/1 2003/0021/CNS Voorstel voor een richtlijn (Euratom) van de Raad houdende vaststelling van 
de fundamentele verplichtingen en algemene beginselen op het gebied van 
de veiligheid van nucleaire installaties 

PB C/2003/311/37 

COM(2004) 716 2004/0249/CNS Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende toezicht en controle op 
overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof 

PB C/2005/52/48 

COM(2006) 179 — Ontwerp-interinstitutionele overeenkomst betreffende de interinstitutionele 
samenwerking in het kader van de internationale verdragen waarbij de Euro
pese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten partij zijn 

— 

COM(2007) 748 — Voorstel voor een besluit van de Raad over het door de Europese Gemeen
schap in te nemen standpunt tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van 
de Energiegemeenschap (Belgrado, 18 december 2007) 

PB C/2008/55/7 

Milieu 

COM(1979) 179 — Aanbeveling voor een besluit van de Raad tot machtiging van de Commissie 
deel te nemen aan de onderhandelingen over het sluiten van een overeen
komst inzake de instandhouding van migrerende wilde diersoorten 

— 

COM(1985) 281 — Aanbeveling voor een besluit van de Raad waarbij de Commissie wordt 
gemachtigd om namens de Gemeenschap te onderhandelen over de vast
stelling van programma' s en maatregelen in het kader van het Verdrag ter 
voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf het land 

— 

COM(1986) 362/3 1986/1019/CNS Aanbeveling voor een besluit van de Raad waarbij de Commissie wordt 
gemachtigd in het kader van de kennisgevings- en overlegprocedures van 
de OESO en het UNEP betreffende de handel in bepaalde gevaarlijke che
mische stoffen namens de Gemeenschap te onderhandelen 

PB C/1986/177/9 

COM(1995) 325/2 1995/0184/CNS Ontwerp-resolutie van de Raad inzake de uitbouw en werking van het 
Europees Milieuagentschap 

—
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COM(1998) 344 — Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening door de 
Europese Gemeenschap van het VN/ECE-Verdrag inzake toegang tot infor
matie, inspraak door de bevolking en mogelijkheid van verhaal in milieu
zaken 

— 

Digitale agenda 

COM(2007) 367 2007/0126/COD Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
intrekking van richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een ge
coördineerde invoering van openbare pan-Europese digitale cellulaire mo
biele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen fre
quentiebanden 

PB C/2007/191/14 

Justitie, vrijheid & veiligheid 

COM(2006) 255 — Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeen
komst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek 
Bulgarije betreffende de deelneming van Bulgarije aan de werkzaamheden 
van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

— 

COM(2006) 256 — Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeen
komst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië betreffende de deel
neming van Roemenië aan de werkzaamheden van het Europees Waarne
mingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

— 

COM(2006) 752/3 — Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de 
Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese 
Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein 
betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Over
eenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwit
serse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de 
uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis 

PB C/2007/181/3 

COM(2005) 276/1 2005/0127/COD Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendoms
rechten te waarborgen 

PB C/2006/49/37 

COM(2007) 306 2007/0104/CNS Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de installatie, de werking 
en het beheer van een communicatie-infrastructuur voor het Schengeninfor
matiesysteem (SIS) 

PB C/2007/246/5 

COM(2007) 311 2007/0108/CNS Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de installatie, de werking 
en het beheer van een communicatie-infrastructuur voor het Schengeninfor
matiesysteem (SIS) 

PB C/2007/191/7 

Visserij en maritiem beleid 

COM(1980) 722 1980/1031/CNS Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad inzake de vaststelling van 
de voor 1981 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestan
den in de visserijzone van de Gemeenschap, de bij deze vangsten in acht te 
nemen voorschriften en het voor de Gemeenschap beschikbare gedeelte 

— 

COM(2007) 595 2007/0222/APP Voorstel voor een verordening van de Raad tot machtiging van de Com
missie om wijzigingen goed te keuren in de protocollen bij de partner
schapsovereenkomsten inzake visserij die zijn gesloten tussen de Europese 
Gemeenschap en derde landen 

PB C/2008/4/10 

COM(2007) 782 — Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de opzegging van het 
Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegen
prestatie in het kader van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 
tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië 

PB C/2008/106/7
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COM(2008) 324 2008/0112/CNS Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instandhouding 
van visbestanden via technische maatregelen 

PB C/2009/10/12 

Vervoer 

COM(1975) 490 1975/1012/CNS Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad inzake een systeem ter 
observering van de markten van het goederenvervoer per spoor, over de weg 
en te water tussen de lidstaten 

PB C/1976/1/37 

COM(2005) 158/2 2005/0060/CNS Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeen
komst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije inzake 
bepaalde aspecten van luchtdiensten 

PB C/2005/146/12 

COM(2005) 369/2 2005/0148/APP Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeen
komst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië inzake bepaalde as
pecten van luchtdiensten 

PB C/2005/236/16 

COM(2006) 79/2 2006/0025/COD Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een betere beveiliging van de bevoorradingsketen 

— 

Buitenlandse zaken 

COM(2005) 468 2005/0198/APP Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het sluiten, 
namens de Europese Gemeenschap, van een memorandum van overeen
stemming tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsraad 
betreffende een bijdrage van de Zwitserse Bondsstaat tot het terugbrengen 
van economische en sociale verschillen in de uitgebreide Europese Unie en 
houdende machtiging van bepaalde lidstaten om individueel overeenkomsten 
met de Zwitserse Bondsstaat over de tenuitvoerlegging van het memoran
dum te sluiten 

PB C/2006/49/37 

Gezondheid en consumentenbeleid 

COM(1998) 339 — Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het voorlopige ver
bod op de verkoop in Oostenrijk van genetisch gemodificeerde maïs (Zea 
mays L.) met de gecombineerde modificatie voor insectendodende eigen
schappen door het Bt-endotoxinegen en voor verhoogde tolerantie voor 
het herbicide glufosinaatammonium 

— 

COM(1998) 340 — Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het voorlopige ver
bod op het gebruik en de verkoop in Oostenrijk van genetisch gemodifi
ceerde maïs (Zea mays L.) met de gecombineerde modificatie voor insecten
dodende eigenschappen door het Bt-endotoxinegen en voor verhoogde tole
rantie voor het herbicide glufosinaatammonium 

— 

Codificatie 

COM(2003) 537 2003/0208/COD Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van uitzonder
lijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deel
nemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de 
Europese Unie (gecodificeerde versie) 

PB C/2004/96/16 

COM(2004) 232 2004/0074/COD Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref
fende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Geco
dificeerde versie) 

PB C/2004/122/54 

COM(2006) 286 2006/0100/COD Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen 

— 

COM(2006) 497 2006/0164/COD Voorstel voor een verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lid
staten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen 
(Gecodificeerde versie) 

PB C/2006/303/97 

COM(2007) 344 2007/0119/COD Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref
fende de voorgeschreven platen en gegevens, en de plaats en wijze waarop 
zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aange
bracht (Gecodificeerde versie) 

PB C/2007/191/8
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COM(2007) 451 2007/0162/COD Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref
fende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan (Gecodificeerde versie) 

PB C/2007/246/6 

COM(2007) 867 2007/0298/COD Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een 
trans-Europees vervoersnet (Gecodificeerde versie) 

— 

COM(2007) 873 2007/0299/COD Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref
fende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten 
het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (Gecodificeerde versie) 

PB C/2008/106/10 

Belastingen en douane-unie 

COM(2003) 841 2003/0331/CNS Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/49/ 
EG betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen 
van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende 
lidstaten. 

PB C/2004/96/37 

COM(2004) 227/2 2004/0072/CNS Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/ 
EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhan
den hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop 

PB C/2004/122/54 

SEC(2004) 1015 — Ontwerp-Besluit 1/2004 van de Gemengde Commissie EG-EVA „gemeen
schappelijk douanevervoer” tot wijziging van de Overeenkomst van 20 mei 
1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer — 
Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap 

— 

COM(2006) 263 — Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Griekenland en Portugal 
worden gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van 
artikel 21, lid 1, van Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van 
de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 

PB C/2006/176/30 

Handel 

COM(2007) 712 2007/0246/ACC Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeen
komst tussen de Europese Gemeenschap en Australië inzake de handel in 
wijn 

PB C/2008/55/5 

COM(1995) 245/1 1996/0053/APP Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Euro
pese Gemeenschap van de Interimovereenkomst betreffende de handel en 
aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal, en de Europese Gemeenschap voor Atoomener
gie, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds 

— 

COM(2005) 326 2005/0132/COD Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende onderhandelingen 
over overeenkomsten inzake de handel in diensten andere dan vervoerdien
sten 

PB C/2005/211/8 

COM(2006) 559/2 2006/0176/NLE Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Aan
vullend Protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding 
van industrieproducten bij de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie 
tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid
staten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds — PEOA 

PB C/2007/181/2 

COM(2006) 147 2006/0052/COD Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging 
van de overeenkomst die door de EG is gesloten naar aanleiding van onder
handelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994, hou
dende aanvulling op bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de 
Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeen
schappelijk douanetarief 

PB C/2006/104/23 

( 1 ) Voor sommige voorstellen is er geen datum van publicatie in het PB bekend.
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