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Příloha IV: Předpisy, které budou staženy
1
 

Č.
o
 

COM / 

Interinstitucionální ref. 

číslo 

Název Důvod stažení 

Zemědělství a rozvoj venkova 

1.  COM/2016/0159 

2016/0086/COD 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví 

míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 v kalendářním 

roce 2016 

Zastaralé: touto záležitostí se zabývá prováděcí 

nařízení Komise (EU) č. 2016/1153 ze dne 14. 

července 2016. 

 

Oblast klimatu a energie 

2.  COM/2014/0566 

2014/0262/NLE 

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Komisi vydávají směrnice pro jednání 

o změnách Úmluvy o jaderné bezpečnosti v rámci diplomatické konference 

Zastaralé: návrh zastaral, jelikož dané změny řeší 

Vídeňská úmluva o jaderné bezpečnosti. 

Hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla 

3.  KOM/2011/0121 

2011/0058/CNS 

Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z 

příjmů právnických osob (CCCTB) 

V návaznosti na svůj akční plán pro zdanění 

právnických osob z června 2015 Komise se znovu vrací 

na základě nového etapového přístupu ke společnému 

konsolidovanému základu daně z příjmů právnických 

osob (CCCTB). Legislativní návrh povinného 

společného základu daně z příjmů právnických osob 

byl přijat dne 25. října 2016. Souběžně s tím se v 

souladu s oznámením Komise v pracovním programu 

na rok 2016 stávající návrh stahuje. 

                                                            
1 Tento seznam zahrnuje projednávané legislativní návrhy, které Komise hodlá během příštích šesti měsíců stáhnout (do dubna 2017). Obsahuje také dva již stažené návrhy 

(viz číslo 3 a 11), které již byly součástí pracovního programu Komise na rok 2016 a v této příloze se uvádí kvůli transparentnosti. 
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Č.
o
 

COM / 

Interinstitucionální ref. 

číslo 

Název Důvod stažení 

Zahraniční věci a bezpečnostní politika 

4.  KOM/2005/0397 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství ve Smíšeném výboru k 

provádění článku 66 Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení 

týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné 

straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské 

samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé 

Zastaralé: nejnovější příslušný dokument týkající se 

tématu rozhodnutí Smíšeného výboru EU-OOP zřizuje 

šest podvýborů (Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 64). 

 

 

5.  JOIN/2015/0035 

2015/0303/NLE 

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie 

Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií 

a Islámskou republikou Afghánistán  

 

Byl nahrazen návrhem smíšené dohody, včetně 

prozatímního uplatňování (JOIN (2016) 45).  

Zdraví a bezpečnost potravin 

6.  COM/2014/0004 

2014/0033/COD 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se 

mění směrnice 89/608/EHS, 90/425/EHS a 91/496/EHS, pokud jde o odkazy 

na zootechnické právní předpisy 

Zastaralé: obsah navrhované směrnice převzalo nově 

přijaté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/1012 o zootechnických a genealogických 

podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných 

zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich 

zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro 

jejich vstup do Unie (Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66).   

7.  KOM/2007/0872 

2008/0002/COD 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových 

potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX (společný postup) 

Zastaralé: dohodovací jednání v roce 2011 byla 

neúspěšná.  

Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 

8.  SEC(2010) 312  Doporučení Evropské komise Radě, aby zmocnila Evropskou komisi 

k zahájení jednání se zeměmi, jež nejsou členy EU, s cílem uzavřít dohody 

o instalaci pozemních stanic Galileo. 

Toto doporučení z roku 2010 nebylo Radou přijato, 

protože byl zvolen alternativní postup: namísto jednání 

o umístění stanic Galileo ve třetích zemích – což byl 

původní cíl tohoto návrhu – členské státy upřednostnily 

možnost umístit je na území členských států EU.  

Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů 

9.  KOM/2011/0126 

2011/0059/CNS 

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství 

Zastaralé: tento návrh byl nahrazen návrhem v rámci 

postupu posílené spolupráce (COM(2016) 108). 
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Č.
o
 

COM / 

Interinstitucionální ref. 

číslo 

Název Důvod stažení 

10.  KOM/2011/0127 

2011/0060/CNS 

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství 

Zastaralé: tento návrh nahradily návrhy v rámci 

postupu posílené spolupráce (COM(2016) 107/108). 

Migrace, vnitřní věci a občanství 

11.  COM/2013/0097 

2013/0059/COD 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se 

zřizuje program registrovaných cestujících (RTP) 

Tento návrh již byl na seznamu stažených nebo 

pozměněných projednávaných návrhů v pracovním 

programu Komise na rok 2016. Jak již bylo oznámeno 

v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) 

(COM(2016) 194 final), Komise v okamžiku přijetí 

návrhu o EES návrh na zřízení programu 

registrovaných cestujících stáhla (viz PV(2016) 2172 

final). 

12.  COM/2013/0619 

2013/0305/COD 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových 

psychoaktivních látkách 

Zastaralé: některé prvky tohoto návrhu obsahuje nový 

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 

se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o 

výměnu informací, systém včasného varování a postup 

hodnocení rizika nových psychoaktivních látek 

(COM(2016) 547); jiné prvky řeší návrh směrnice 

Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. 

října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení 

týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a 

sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, 

pokud jde o definici drogy (COM(2013) 618).  

13.  COM/2009/0703 

2009/0190/NLE 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a 

Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních 

transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování 

financování terorismu 

Zastaralé: rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2010 

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými 

státy americkými o zpracovávání a předávání údajů 

o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených 

států pro účely Programu sledování financování 

terorismu bylo přijato prostřednictvím jiného návrhu 

(COM(2010) 316). Tento dřívější návrh lze tedy 

stáhnout. 



 

5 

 

Č.
o
 

COM / 

Interinstitucionální ref. 

číslo 

Název Důvod stažení 

Obchod 

14.  COM/2015/0390 

2015/0170/NLE 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie 

zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o 

přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou 

energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na 

straně druhé 

Zastaralé: tento návrh byl nahrazen návrhem COM 

(2016) 649.  

Doprava 

15.  KOM/2010/0263 

2010/0141/NLE 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody 

mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých 

služeb 

Zastaralé: tento návrh byl v návaznosti na nová jednání 

o této dohodě nahrazen návrhem COM (2013) 423.  

16.  KOM/2010/0264 

2010/0142/NLE 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a 

Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb   

Zastaralé: tento návrh byl v návaznosti na nová jednání 

o této dohodě nahrazen návrhem COM (2013) 424.  

17.  KOM/2010/0803 

2010/0388/NLE 

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a 

Královstvím Saúdská Arábie o některých aspektech leteckých služeb 

Zastaralé: dne 15. června 2014 informovalo Království 

Saúdská Arábie Komisi o svém záměru tuto dohodu 

nepodepsat. Tento návrh lze tedy stáhnout. 

Kodifikovaná znění 

18.  KOM/2011/0120 

2011/0053/COD 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o 

pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži 

(kodifikované znění) 

Zastaralý: obsahuje odkaz na neaktuální ustanovení 

o postupu projednávání ve výborech. 

19.  COM/2015/0157 

2015/0082/COD 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obchodu s 

některými výrobky z oceli mezi Evropskou unií a Republikou Kazachstán 

(kodifikované znění) 

Zastaralé: právní akt, k němuž bylo navrženo 

kodifikované znění, pozbyl účinnosti (oznámení o 

pozbytí platnosti – (Úř. věst. C 425, 18.12. 2015). 
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