
Zapis ustaleń 70 posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej, które odbyło się 29 lipca
2009 r.

1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez

etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów

przez produkty związane z energią

Instytucja  wiodąca Ministerstwo Gospodarki

COM COM(2008) 778

sygn. Rady UE 15906/08

art. ustawy art. 6 ust. 1*

referent Iwan  Stanisław

decyzja komisji Komisja poparła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2. Nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję

COM(2009) 350 art. 6 ust. 4*
COM(2009) 349 art. 6 ust. 4*
COM(2009) 347 art. 6 ust. 1*
COM(2009) 340 art. 6 ust. 1*
COM(2009) 339 art. 6 ust. 4*
COM(2009) 323 art. 6 ust. 1*
COM(2009) 321 art. 6 ust. 1*
COM(2009) 320 art. 6 ust. 1*
COM(2009) 299 art. 6 ust. 1*
COM(2009) 293 art. 6 ust. 1*
COM(2009) 294 art. 6 ust. 1*
11421/09 art. 6 ust. 1*
           Propozycja dotycząca rozporządzenia Rady przyznającego status gospodarki rynkowej
MET wietnamskiemu producentowi eksportującemu w wyniku częściowego przeglądu
tymczasowego ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz do UE śrub,
wkrętów i nakrętek ze stali nierdzewnej (SSF), pochodzących m. in. z Wietnamu *
            Propozycja dotycząca rozporządzenia Rady utrzymującego w mocy ostateczne cła
antydumpingowe nałożone na przywóz do UE niektórych złączek do rur i przewodów rurowych
z żelaza i stali (TPFs), pochodzących z Chin i Tajlandii, w wyniku przeglądu wygaśnięcia tych
ceł, oraz uchylającego wyłączenie z zakresu rozszerzonych ceł antydumpingowych nałożonych
na przywóz do UE złączek pochodzących z Chin i Tajwanu, przyznane dwóm producentom
eksportującym z Tajwanu, w wyniku częściowego przeglądu tymczasowego tych ceł *

* - ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 515 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1342).


