
A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok 

(2010/C 76/04) 

Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2008) 430 2008.10.29. Javaslat: a Tanács rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a vágott baromfi felületi szennyeződésének eltávolításához 
használt antimikrobás szerek tekintetében történő végrehajtásáról 

COM(2008) 543 2008.11.5. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tudományos 
célokra felhasznált állatok védelméről 

COM(2008) 678 2008.10.30. Javaslat: a Tanács határozata az olajrepcének a harmadik országokban 
2005-ig történő értékesítéséből származó, géntechnológiával módosított 
T 45 olajrepcét (ACS-BNØØ8-2) tartalmazó vagy abból előállított 
termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről 

COM(2008) 690 2008.11.17. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kerekes mezőgaz
dasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről 

COM(2008) 697 2008.11.20. Javaslat a Tanács irányelve az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló 
ellenőrzési szabályok és intézkedések megállapításáról 

COM(2008) 704 2008.11.12. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelminősítő 
intézetekről 

COM(2008) 715 2008.11.21. Javaslat a Tanács irányelve a lófélék mozgására és harmadik országból 
történő behozatalára irányadó állat egészségügyi feltételekről 

COM(2008) 726R 2008.11.12. Javaslat: Tanácsi ajánlás a ritka betegségek területén megvalósítandó 
európai fellépésről 

COM(2008) 727 2008.11.13. Javaslat: a Tanács irányelve a megtakarításokból származó kamatjöve
delem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv módosításáról 

COM(2008) 728 2008.11.12. Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és az Orosz Föderáció 
kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megálla
podás meghosszabbításáról szóló megállapodás megkötéséről 

COM(2008) 749 2008.11.17. Javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és 
tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, 
fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodásnak a Bolgár 
Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelem
bevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyve megkötéséről 

COM(2008) 753 2008.11.17. Javaslat: a Tanács határozata a Cseh Köztársaságnak és a Németországi 
Szövetségi Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 
2006/112/EK tanácsi irányelv 5. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazá
sára történő felhatalmazásáról 

COM(2008) 754 2008.11.18. Javaslat: a Tanács határozata a Dianthus caryophyllus L. szegfűfaj színében 
géntechnológiával módosított egyik fajtájának (123.8.12 vonal) a 2001/ 
18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő 
forgalomba hozataláról

HU C 76/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0430:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0543:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0678:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0690:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0697:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0704:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0715:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0726R(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0727:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0728:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0749:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0753:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0754:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2008) 757 2008.11.17. Javaslat: a Tanács rendelete az Indiából származó egyes polietilén-teref
talátok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről 
szóló 193/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról és a többek között 
Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó 
végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 192/2007/EK tanácsi 
rendelet módosításáról 

COM(2008) 759 2008.11.18. Javaslat: a Tanács rendelete – a 384/96/EK rendelet 5. cikke alapján 
lefolytatott eljárást követően a Belaruszból, a Kínai Népköztársaságból 
és Oroszországból, – az ugyanezen rendelet 11. cikkének (2) bekezdése 
alapján lefolytatott hatályveszési felülvizsgálatot követően a Thaiföldről, 
– az ugyanezen rendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján lefolytatott 
hatályvesztési felülvizsgálatot, illetve 11. cikkének (3) bekezdése alapján 
lefolytatott időközi felülvizsgálatot követően az Ukrajnából származó 
egyes hegesztett vas- vagy ötvözetlen acél csövek és csővezetékek beho
zatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről, – és a Bosznia-Herce
govinából, valamint Törökországból származó ugyanezen termékek 
behozatalára vonatkozó eljárások megszüntetéséről. 

COM(2008) 762 2008.11.19. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nyilvános páneu
rópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi 
bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról 

COM(2008) 775 2008.11.13. Javaslat: a Tanács irányelve a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy 
kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről 

COM(2008) 779 2008.11.13. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gumiabroncsok 
üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről 

COM(2008) 783 2008.11.21. Javaslat: a Tanács határozata az Energiaközösség Miniszteri Tanácsában 
(Tirana, 2008. december 11.) képviselendő európai közösségi álláspont 
kialakításáról 

COM(2008) 784 2008.11.24. Javaslat: a Tanács rendelete egyes halászati termékek irányadó árának és 
közösségi termelői árának a 2009. halászati évre vonatkozó, 104/2000/ 
EK rendelet szerinti meghatározásáról 

COM(2008) 786R 2008.11.12. Javaslat: a Tanács rendelete az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról 

COM(2008) 787 2008.11.21. Javaslat a Tanács rendelete az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjjárulékok mértékének 2008. július 1- 
től történő kiigazításáról 

COM(2008) 788 2008.11.21. Javaslat A Tanács …/…/EK, EURATOM rendelete az Európai Közösségek 
tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint 
az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2008. július 1-jétől 
kezdődő hatállyal történő kiigazításáról 

COM(2008) 792 2008.11.25. Javaslat: a Tanács rendelete az Indiából származó pamut jellegű 
ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről 
szóló, 2004. január 13-i 74/2004/EK rendelet módosításáról 

COM(2008) 793 2008.11.25. Javaslat: a Tanács rendelete az egyes Indiából származó grafitelektróda- 
rendszerek importjára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről 
szóló 1628/2004/EK rendelet módosításáról és az egyes Indiából szár
mazó grafitelektróda-rendszerek importjára vonatkozó végleges 
dömpingvám kivetéséről szóló 1629/2004/EK rendelet módosításáról

HU 2010.3.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 76/7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0757:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0759 :HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0762:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0775:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0779:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0783:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0784:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0786:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0787:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0788:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0792:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0793:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2008) 796 2008.11.27. Javaslat a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékek feldolgozásával 
előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról 

COM(2008) 797 2008.11.26. Javaslat a Tanács rendelete az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre 
vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és 
kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról 

COM(2008) 801 2008.12.3. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 71/317/EGK, a 71/ 
347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 
76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelvek hatályon kívül 
helyezéséről 

COM(2008) 805 2008.12.1. Javaslat: a Tanács irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 
szóló 2006/112/EK irányelvnek az importtal és más határokon átnyúló 
ügyletekkel kapcsolatos adócsalás tekintetében történő módosításáról 

COM(2008) 806 2008.11.28. Javaslat a Tanács rendelete a bizonyos halállományokra és halállomány
csoportokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehető
ségeknek és az azokra vonatkozó feltételeknek a 2008. évre történő 
meghatározásáról szóló 1579/2007/EK rendelet módosításáról 

COM(2008) 808 2008.12.3. Javaslat: a Tanács rendelete az egyes ipari, mezőgazdasági és halászati 
termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámté
telek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet módosítá
sáról 

COM(2008) 812 2008.12.4. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a személygépkocsik 
üzemanyaggal való feltöltésekor a töltőállomásokon felszabaduló 
benzingőz II. fázisú visszanyeréséről 

COM(2008) 813 2008.11.26. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szociális 
Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható 
költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról 

COM(2008) 814 2008.12.3. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács határozata a több tagállam 
által indított európai metrológiai kutatási és fejlesztési programban való 
közösségi részvételről 

COM(2008) 816 2008.12.4. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tengeri és belvízi 
közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együtt
működésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról 

COM(2008) 818 2008.12.8. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve az átültetésre szánt 
emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról 

COM(2008) 822 2008.12.3. Javaslat: A Tanács …/…/EK rendelete a Kínai Népköztársaságból szár
mazó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (főként mandarin 
stb.) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről 
és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről 

COM(2008) 833 2008.12.2. Tervezet az Európai Parlament és a Tanács határozata a rugalmassági 
eszköz igénybevételéről 

COM(2008) 837 2008.12.15. Javaslat: a Tanács ajánlása az egészségügyi ellátással összefüggő fertő
zések megelőzését és ellenőrzését is magában foglaló betegbiztonságról

HU C 76/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0796:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0797:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0801:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0805:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0806:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0808:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0812:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0813:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0814:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0816:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0818:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0822:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0833:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0837R(01):HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2008) 839 1 2008.12.10. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagál
lamai, másrészről a Liechtensteini Hercegség között a csalás és a pénz
ügyi érdekeiket sértő jogellenes tevékenységek elleni küzdelemről létre
jövő megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról 

COM(2008) 839 2 2008.12.10. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagál
lamai, másrészről a Liechtensteini Hercegség között a csalás és a pénz
ügyi érdekeiket sértő jogellenes tevékenységek elleni küzdelemről létre
jövő megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megköté
séről 

COM(2008) 841 2008.12.11. Javaslat a Tanács rendelete az Üzbegisztánnal szembeni egyes korlátozó 
intézkedések elrendeléséről szóló 1859/2005/EK tanácsi rendelet módo
sításáról 

COM(2008) 842 2008.12.11. Javaslat A Tanács …-i …/…/EK rendelete a vámmentességek közösségi 
rendszerének létrehozásáról 

COM(2008) 847 2008.12.10. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács …/2008/EK rendelete (…) az 
árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közös
ségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program 
(„Marco Polo II.”) létrehozásáról szóló 1692/2006/EK rendelet módosí
tásáról 

COM(2008) 851 2008.12.11. Javaslat: a Tanács rendelete az Indiából származó polietilén-tereftalát 
(PET) fólia behozatala vonatkozásában végleges kiegyenlítő vám kiveté
séről szóló 367/2006/EK rendelet és az Indiából származó polietilén- 
tereftalát (PET) fólia behozatala vonatkozásában végleges dömpingellenes 
vám kivetéséről szóló 1292/2007/EK rendelet módosításáról 

COM(2008) 852 2008.12.11. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról 

COM(2008) 854 2008.12.16. Javaslat: a Tanács rendelete a kettős felhasználású termékek és techno
lógia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról 
szóló 1334/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról 

COM(2008) 858 2008.12.16. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség, 
másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti gazdasági part
nerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról 

COM(2008) 861 2008.12.16. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, 
másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági part
nerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás megkö
téséről 

COM(2008) 863 2008.12.16. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, 
másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági part
nerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás aláírá
sáról és ideiglenes alkalmazásáról 

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

HU 2010.3.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 76/9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0839(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0839(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0841:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0842:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0847:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0851:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0852:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0854:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0858:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0861:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0863:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu

