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BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2008/C 106/03)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 368 2007.6.28. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmi-
szerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet módosításáról

COM(2007) 443 2007.7.25. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai
Képzési Alapítvány létrehozásáról (átdolgozás)

COM(2007) 637 2007.10.23. Javaslat: a Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok
magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belé-
pésének és tartózkodásának feltételeiről

COM(2007) 656 2007.11.6. Javaslat: a Tanács határozata az Albániával létrejött európai partner-
ségben szereplő elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint a
2006/54/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 657 2007.11.6. Javaslat: a Tanács határozata a Bosznia és Hercegovinával létrejött
Európai Partnerségben szereplő elvekről, prioritásokról és feltéte-
lekről, valamint a 2006/55/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 658 2007.11.6. Javaslat: a Tanács határozata a Horvátországgal létrejött Csatlakozási
Partnerségben szereplő elvekről, prioritásokról és feltételekről, vala-
mint a 2006/145/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 659 2007.11.6. Javaslat: a Tanács határozata a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársa-
sággal a csatlakozási partnerségben létrehozott elvekről, prioritá-
sokról és feltételekről, valamint a 2006/57/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről

COM(2007) 660 2007.11.6. Javaslat: a Tanács határozata az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglaltak szerint
a Koszovót is magában foglaló Szerbiával létrejött Európai
Partnerségben szereplő elvekről, prioritásokról és feltételekről, vala-
mint a 2006/56/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 661 2007.11.6. Javaslat: a Tanács határozata a Törökországgal létrejött csatlako-
zási partnerség elveiről, prioritásairól, feltételeiről, valamint a
2006/35/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 753 2007.11.27. Javaslat: a Tanács rendelete a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a
vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapo-
dások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira
történő alkalmazásáról (kodifikált szöveg)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0368:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0443:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0637:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0656:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0657:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0658:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0659:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0660:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0661:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0753:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 759 2007.11.28. Javaslat: a Tanács rendelete a bizonyos halállományokra és halállo-
mánycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások hatálya alá
tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken
alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a
2008. évre történő meghatározásáról

COM(2007) 765 2007.12.5. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a védelmi vonat-
kozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek
egyszerűsítéséről

COM(2007) 766 2007.12.5. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a honvédelem és
biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szol-
gáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárá-
sainak összehangolásáról

COM(2007) 768 2007.12.5. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a motorkerék-
párok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelző berendezé-
seinek beépítéséről (kodifikált szöveg)

COM(2007) 778 2007.12.6. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő
hozzáigazítás – Javaslat: az Európai parlament és a Tanács rendelete
a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló
1172/98/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök tekintetében történő módosításáról

COM(2007) 779 2007.12.10. Javaslat: a Tanács határozata a mezőgazdasági termékek kereskedel-
méről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között
létrejött megállapodás 1. és 2. mellékletének kiigazításáról szóló
közösségi állásfoglalásról

COM(2007) 782 2007.12.13. Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és a Mauritániai
Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban
meghatározott halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés
megállapításáról szóló jegyzőkönyv felmondásáról

COM(2007) 784 2007.12.6. Javaslat: a Tanács határozata a Zöld-foki Köztársaságnak a Kereske-
delmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a Kereske-
delmi Világszervezet Általános Tanácsán belüli közösségi álláspont
meghatározásáról

COM(2007) 787 2007.12.11. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti
stabilizációs és társulási megállapodással létrehozott Stabilizációs és
Társulási Tanácsban a szociális biztonsági rendszerek összehangolása
érdekében elfogadásra kerülő rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi
álláspontról

COM(2007) 788 2007.12.11. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek
és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás
létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodással létrehozott
Társulási Tanácsban a szociális biztonsági rendszerek összehangolása
érdekében elfogadásra kerülő rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi
álláspontról

COM(2007) 789 2007.12.11. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek
és tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs
és társulási megállapodással létrehozott Stabilizációs és Társulási
Tanácsban a szociális biztonsági rendszerek összehangolása érde-
kében elfogadásra kerülő rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi
álláspontról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0759:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0765:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0766:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0768:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0778:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0779:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0782:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0784:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0787:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0788:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0789:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 790 2007.12.12. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek
és azok tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi
Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán
megállapodással létrehozott Társulási Tanácsban a szociális bizton-
sági rendszerek összehangolása érdekében elfogadásra kerülő rendel-
kezésekkel kapcsolatos közösségi álláspontról

COM(2007) 792 2007.12.12. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létreho-
zásáról szóló euro-mediterrán megállapodással létrehozott Társulási
Tanácsban a szociális biztonsági rendszerek összehangolása érde-
kében elfogadásra kerülő rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi
álláspontról

COM(2007) 793 2007.12.12. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek
és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozá-
sáról szóló euro-mediterrán megállapodással létrehozott Társulási
Tanácsban a szociális biztonsági rendszerek összehangolása érde-
kében elfogadásra kerülő rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi
álláspontról

COM(2007) 796 2007.12.13. Javaslat: a Tanács rendelete a nemzetközi kereskedelmi szabályok,
különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított
kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakor-
lásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén
követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 3286/94/EK
rendelet módosításáról

COM(2007) 802 2007.12.12. Javaslat: a Tanács rendelete a mezőgazdasági piacok közös szerve-
zésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendeletnek
(az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletnek) a nemzeti
tejkvóták tekintetében történő módosításáról

COM(2007) 813 2007.12.18. Javaslat: a Tanács határozata a géntechnológiával módosított,
EH92-527-1 (BPS-25271-9) burgonyából előállított takarmány
forgalomba hozatalának, illetve az ilyen burgonyának az élelmi-
szerekben vagy egyéb takarmányokban való véletlen vagy techni-
kailag elkerülhetetlen előfordulásának az 1829/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet keretében történő engedélyezéséről

COM(2007) 814 2007.12.18. Javaslat: a Tanács határozata a géntechnológiával módosított
MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6) kukoricát
tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba
hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti engedélyezéséről

COM(2007) 815 2007.12.18. Javaslat: a Tanács határozata a géntechnológiával módosított
MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6) kukoricát
tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba
hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti engedélyezéséről

COM(2007) 816 2007.12.18. Javaslat: a Tanács határozata a géntechnológiával módosított
MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-
6xMON-ØØ6Ø3-6) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból
előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0790:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0792:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0793:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0796:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0802:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0813:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0814:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0815:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0816:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 818 2007.12.17. Javaslat: a Tanács rendelete az Amerikai Egyesült Államokból és
Oroszországból származó szilícium-elektromos acélból készült
szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalát érintő végleges
dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1371/2005/EK tanácsi rende-
let módosításáról

COM(2007) 821 2007.12.19. Javaslat: a Tanács határozata az európai Közösség nevében a Nemzet-
közi Bálnavadászati Bizottság ülésein képviselendő állásfoglalás
meghatározásáról

COM(2007) 822 2007.12.19. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szerződés
251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében
történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK
tanácsi határozat szerinti kiigazításáról Az ellenőrzéssel történő
szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás Harmadik rész

COM(2007) 824 2007.12.19. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szerződés
251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében
történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK
tanácsi határozat szerinti kiigazításáról Az ellenőrzéssel történő
szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás Második rész

COM(2007) 829 2007.12.20. Javaslat: a Tanács irányelve a sertések azonosításáról és nyilvántartá-
sáról (kodifikált szöveg)

COM(2007) 831 2007.12.20. Javaslat: a Tanács határozata az Indiai-óceán déli részére vonatkozó
halászati megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő
megkötéséről

COM(2007) 834 2007.12.20. Javaslat: a Tanács rendelete az Indiából származó dihidro-mircenol
behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és
a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

COM(2007) 835 2007.12.20. Javaslat: a Tanács rendelete a kínai Népköztársaságból származó
ferromolibdén behozatalára kivetett dömpingellenes vám hatályon
kívül helyezéséről, valamint a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikke
(3) bekezdése alapján indított hatályvesztési felülvizsgálatokat köve-
tően az ezen behozatalokra vonatkozó eljárás megszüntetéséről

COM(2007) 837 2007.12.20. Javaslat: a Tanács határozata a Schengeni Információs Rendszer
(SIS II) második generációjának teszteléséről

COM(2007) 838 2007.12.20. Javaslat: a Tanács rendelete a Schengeni Információs Rendszer (SIS II)
második generációjának teszteléséről

COM(2007) 839 2 2007.12.20. Javaslat: a Tanács határozata bulgária és Románia csatlakozási
okmánya I. mellékletének módosításáról

COM(2007) 840 2007.12.20. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács …/…/EK irányelve a
kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és fényjelző
berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyásáról (kodifikált szöveg)

COM(2007) 848 2007.12.20. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács …/…/EK rendelete az
ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok
meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános
szabályokról (átdolgozás)

COM(2007) 851 2007.12.21. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nehéz teher-
gépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és
motorok típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és
karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről

2008.4.26. C 106/9Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0818:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0821:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0822:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0824:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0829:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0831:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0834:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0835:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0837:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0838:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0839(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0840:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0848:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0851:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 852 2007.12.21. Javaslat: a Tanács irányelve a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és
-ültetési anyagok forgalmazásáról (kodifikált szöveg)

COM(2007) 854 2007.12.20. Javaslat: a Tanács rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezé-
sének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet
(„az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) módosításáról

COM(2007) 855 2007.12.21. Javaslat: a Tanács határozata a jog érvényesülésével, szabadsággal és
biztonsággal foglalkozó albizottság létrehozására vonatkozóan az
egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről
Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodás által
létrehozott együttműködési bizottságban elfogadásra kerülő közös-
ségi álláspontról

COM(2007) 856 2007.12.19. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete új személygépko-
csikra vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszon-
gépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló
közösségi integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról

COM(2007) 857 2007.12.21. Javaslat: a Tanács rendelete az általános tarifális preferenciák rendsze-
rének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazá-
sáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint a
964/2007/EK és az 1100/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

COM(2007) 858 2007.12.21. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a természetes
ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról

COM(2007) 859 2007.12.21. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tengeri áru- és
személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról

COM(2007) 861 2007.12.20. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai
Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló
460/2004/EK rendeletnek a szerv megbízatási ideje tekintetében
történő módosításáról

COM(2007) 868 2008.1.11. Javaslat: a Tanács határozata a Nemzetközi Kávétanácsban a kávéról
szóló 2007. évi nemzetközi megállapodás letéteményesének kijelölé-
sével kapcsolatban a Közösség által képviselendő álláspontról

COM(2007) 870 2008.1.11. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a textiltermékek
elnevezéséről (átdolgozás)

COM(2007) 872 2008.1.14. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az új élelmi-
szerekről és a(z) …/…/EK rendelet módosításáról (közös eljárás)

COM(2007) 873 2008.1.11. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállam terüle-
téről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról
(kodifikált szöveg)

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