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Príloha IV: Návrhy, ktoré Komisia plánuje stiahnuť
1
 

č. 
COM/Medziinštitucionál

ne číslo 
Názov Dôvod stiahnutia 

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

1.  COM/2016/0159 

2016/0086/COD 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa určuje 

miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, 

pokiaľ ide o kalendárny rok 2016 

Neaktuálny: Táto záležitosť sa rieši vo vykonávacom 

nariadení Komisie (EÚ) 2016/1153 zo 14. júla 2016. 

 

Opatrenia v oblasti klímy a energetiky 

2.  COM/2014/0566 

2014/0262/NLE 

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Komisii vydávajú smernice na rokovanie 

o zmene Dohovoru o jadrovej bezpečnosti v rámci diplomatickej konferencie 

Neaktuálny: Návrh neaktuálny, keďže zmeny 

a doplnenia sa riešili v Dohovore o jadrovej 

bezpečnosti podpísanom vo Viedni. 

Hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá 

3.  KOM/2011/0121 

2011/0058/CNS 

Návrh SMERNICA RADY o spoločnom konsolidovanom základe dane 

z príjmov právnických osôb (CCCTB) 

V nadväznosti na svoj akčný plán v oblasti zdaňovania 

právnických osôb z júna 2015 Komisia znovu zavádza 

spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov 

právnických osôb s novým postupným prístupom. 

Legislatívny návrh na zavedenie spoločného 

konsolidovaného základu dane z príjmov právnických 

osôb bol prijatý 25. októbra 2016. V súlade 

s oznámením uvedeným v pracovnom programe 

Komisie na rok 2016 sa súbežne stiahol existujúci 

návrh. 

                                                            
1 Tento zoznam zahŕňa prerokúvané legislatívne návrhy, ktoré Komisia zamýšľa stiahnuť do šiestich mesiacov (do apríla 2017). Zahŕňa tiež dva návrhy, ktoré už boli 

stiahnuté (č. 3 a 11) a ktoré boli už zahrnuté v pracovnom programe Komisie na rok 2016 a sú uvedené z dôvodov transparentnosti. 
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č. 
COM/Medziinštitucionál

ne číslo 
Názov Dôvod stiahnutia 

Zahraničné veci a bezpečnostná politika 

4.  KOM/2005/0397 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii Spoločenstva v Spoločnom výbore 

k implementácii článku 66 Euro-stredomorskej dohody o dočasnom pridružení 

v oblasti obchodu a spolupráce medzi Európskym spoločenstvom na jednej 

strane a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech 

Palestínskeho správneho orgánu pre západný breh a pásmo Gazy na strane 

druhej 

Neaktuálny: Posledným relevantným dokumentom 

k tejto problematike je rozhodnutie spoločného výboru 

EÚ – OOP o zriadení šiestich podvýborov (Ú. v. EÚ 

L 187, 17.7.2012, s. 64 – 72). 

 

 

5.  JOIN/2015/0035 

2015/0303/NLE 

Spoločný návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise dohody o spolupráci, 

partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a Afganskou islamskou 

republikou v mene Európskej únie 

 

Bol nahradený návrhom zmiešanej dohody vrátane 

predbežného uplatňovania [JOIN(2016)45].  

Zdravie a bezpečnosť potravín 

6.  COM/2014/0004 

2014/0033/COD 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa 

menia smernice 89/608/EHS, 90/425/ EHS a 91/496/ EHS, pokiaľ ide o odkazy 

na zootechnické právne predpisy 

Neaktuálny: Podstata navrhovanej smernice je 

upravená v novo prijatom nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 o zootechnických 

a genealogických podmienkach na plemenitbu 

čistokrvných plemenných zvierat, hybridných 

plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov 

a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie 

(Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 66 – 143). 

7.  KOM/2007/0872 

2008/0002/COD 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o nových 

potravinách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. XXX/XXXX 

[spoločný postup] 

Neaktuálny: Zmierovací postup skončil neúspechom 

v roku 2011.  

Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP 

8.  SEK(2010) 312  Odporúčanie Európskej komisie Rade, aby poverila Európsku komisiu začatím 

rokovaní s nečlenskými štátmi EÚ s cieľom uzatvoriť dohody o inštalácii 

pozemných staníc Galileo. 

Toto odporúčanie z roku 2010 Rada neprijala, pretože 

sa zvolil alternatívny spôsob: namiesto rokovania 

o zavádzaní staníc Galileo v tretích krajinách, čo bol 

pôvodný cieľ tohto návrhu, členské štáty uprednostnili 

rozmiestniť ich na územiach členských štátov EÚ.  

Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť 
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č. 
COM/Medziinštitucionál

ne číslo 
Názov Dôvod stiahnutia 

9.  KOM/2011/0126 

2011/0059/CNS 

Návrh NARIADENIE RADY o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov 

Neaktuálny: Tento návrh bol nahradený návrhom 

v rámci postupu posilnenej spolupráce 

[COM(2016)108] 

10.  KOM/2011/0127 

2011/0060/CNS 

Návrh NARIADENIE RADY o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov 

registrovaných partnerstiev 

Neaktuálny: Tento návrh bol nahradený návrhmi 

v rámci postupu posilnenej spolupráce 

[COM(2016)107/108] 

Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo 

11.  COM/2013/0097 

2013/0059/COD 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa 

zriaďuje program registrovaných cestujúcich 

Tento návrh bol už zaradený do zoznamu návrhov, 

ktoré Komisia plánuje stiahnuť, alebo úprav 

prerokúvaných návrhov, ktorý bol zahrnutý 

v pracovnom programe Komisie na rok 2016. Ako sa 

uvádza v návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES), 

COM(2016)194 final, Komisia pri prijímaní návrhu 

EES stiahla návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje 

program registrovaných cestujúcich [pozri 

PV(2016)2172 final].  

 

12.  COM/2013/0619 

2013/0305/COD 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o nových 

psychoaktívnych látkach 

Neaktuálny: Niektoré prvky tohto návrhu sa dostali do 

nového návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, 

pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného 

varovania a postup posudzovania rizika v oblasti 

nových psychoaktívnych látok [COM(2016)547]; iné 

prvky sú predmetom návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorou sa mení vymedzenie pojmu 

„droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí Rady 

2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa 

stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch 

skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti 

nezákonného obchodu s drogami [COM(2013)618].  
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č. 
COM/Medziinštitucionál

ne číslo 
Názov Dôvod stiahnutia 

13.  KOM/2009/0703 

2009/0190/NLE 

Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou 

a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých 

vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na 

účely uskutočňovania programu na sledovanie financovania terorizmu 

Neaktuálny: Rozhodnutie Rady z 13. júla 2010 

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou 

a Spojenými štátmi americkými o spracovaní 

a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných 

správach z Európskej únie do Spojených štátov na 

účely Programu na sledovanie financovania terorizmu 

bolo prijaté na základe iného návrhu [KOM(2010)316]. 

Tento predchádzajúci návrh sa preto môže stiahnuť. 

Obchod 

14.  COM/2015/0390 

2015/0170/NLE 

Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene 

Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu 

zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym 

spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane 

a Moldavskou republikou na strane druhej 

Neaktuálny: Tento návrh bol nahradený návrhom COM 

(2016)649.  

Doprava 

15.  KOM/2010/0263 

2010/0141/NLE 

Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom uplatňovaní dohody 

medzi Európskou úniou a Peruánskou republikou o určitých aspektoch 

leteckých služieb 

Neaktuálny: V nadväznosti na opätovné prerokovanie 

dohody bol tento návrh nahradený návrhom COM 

(2013)423.  

16.  KOM/2010/0264 

2010/0142/NLE 

Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí dohody medzi Európskou úniou 

a Peruánskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb 

Neaktuálny: V nadväznosti na opätovné prerokovanie 

dohody bol tento návrh nahradený návrhom COM 

(2013)424.  

17.  KOM/2010/0803 

2010/0388/NLE 

Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzatvorení Dohody o určitých aspektoch 

leteckých služieb medzi Európskou úniou a Saudskoarabským kráľovstvom 

Neaktuálny: Dňa 15. júna 2014 Saudskoarabské 

kráľovstvo informovalo Komisiu, že nemá v úmysle 

podpísať príslušnú dohodu. Tento návrh sa preto môže 

stiahnuť. 

Kodifikácie 

18.  KOM/2011/0120 

2011/0053/COD 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

o pneumatikách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich montáži 

(kodifikované znenie) 

Neaktuálny, keďže obsahuje odkaz na neaktuálne 

ustanovenie týkajúce sa komitológie. 
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č. 
COM/Medziinštitucionál

ne číslo 
Názov Dôvod stiahnutia 

19.  COM/2015/0157 

2015/0082/COD 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o obchode 

s určitými výrobkami z ocele medzi Európskou úniou a Kazašskou republikou 

(kodifikované znenie) 

Neaktuálny: Akt, ktorého kodifikácia sa navrhovala, 

stratil platnosť (oznámenie o uplynutí platnosti – Ú. v. 

EÚ C 425 z 18.12.2015) 
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