
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 335/06) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2011) 516 30.8.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy) 

COM(2011) 518 30.8.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające wspólnotowy system 
rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych 

COM(2011) 524 30.8.2011 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca 
dyrektywę Rady 64/432/EWG w odniesieniu do komputerowych 
baz danych stanowiących część sieci nadzoru w państwach człon
kowskich 

COM(2011) 525 30.8.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elek
tronicznej identyfikacji bydła i skreślające przepisy dotyczące dobro
wolnego etykietowania wołowiny 

COM(2011) 526 31.8.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE 
kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 
umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 instrumentu finanso
wania współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu 
obowiązywania tej decyzji 

COM(2011) 530 31.8.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony ozna
czeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina 

COM(2011) 532 6.9.2011 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Zjednoczone Królestwo do 
stosowania obniżonych poziomów opodatkowania paliw silnikowych 
zużywanych na wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, 
Orkadach, Szetlandach, wyspach zatoki Firth of Clyde i wyspach 
Scilly zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE 

COM(2011) 540 7.9.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca 
mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów 
międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkow
skimi a państwami trzecimi 

COM(2011) 542 31.8.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
Rady (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Syrii 

COM(2011) 543 31.8.2011 Wniosek: Decyzja Rady częściowo zawieszająca stosowanie Umowy 
o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską 
Republiką Arabską 

COM(2011) 544 7.9.2011 Wniosek: Rozporządzenie wykonawcze Rady nakładające ostateczne 
cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na 
podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

PL 16.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 335/7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0516:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0518:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0524:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0525:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0526:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0530:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0532:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0540:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0542:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0543:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0544:PL:NOT
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COM(2011) 545 13.9.2011 Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady i przedstawicieli 
rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych 
w Radzie, w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania porozu
mienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, 
z drugiej strony, dotyczącego „Uzgodnionych zasad modernizacji 
istniejącego systemu korzystania z tras transsyberyjskich” oraz usta
nowienia przez państwa członkowskie mechanizmu wyrównawczego 

COM(2011) 554 13.9.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum
pingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasad
niczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, rozsze
rzone na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadni
czych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych 
jako pochodzące z Tajlandii, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na 
podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 

COM(2011) 555 14.9.2011 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE 
w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy 

COM(2011) 560 16.9.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w celu ustanowienia 
wspólnych zasad dotyczących tymczasowego przywrócenia 
w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach 
wewnętrznych 

COM(2011) 562 15.9.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów 
na 2012 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na 
wodach Morza Bałtyckiego 

COM(2011) 565 16.9.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania 
i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku 
Myanmar 

COM(2011) 566 23.9.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnoka
dłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego 
w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych 

COM(2011) 569 22.9.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o handlu między 
Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

COM(2011) 570 22.9.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Euro
pejskiej, Umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

COM(2011) 574 14.9.2011 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady zmieniająca decyzję wyko
nawczą 2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy 
finansowej Unii 

COM(2011) 575 14.9.2011 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady zmieniająca decyzję wyko
nawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finan
sowej Unii 

COM(2011) 577 22.9.2011 Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję 2007/659/WE 
w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, 
który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego

PL C 335/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.11.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0545:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0554:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0555:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0560:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0562:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0565:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0566:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0569:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0570:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0574:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0575:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0577:PL:NOT
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COM(2011) 579 22.9.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 
17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami (wniosek EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberöster
reich z Austrii) 

COM(2011) 580 22.9.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 
17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami (wniosek EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas z Grecji) 

COM(2011) 583 20.9.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Biało
rusi 

COM(2011) 586 26.9.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów 
dla statków Unii na 2012 rok w odniesieniu do pewnych stad ryb 
i grup stad ryb, które nie są przedmiotem negocjacji ani umów 
międzynarodowych 

COM(2011) 590 20.9.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
Rady (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Syrii 

COM(2011) 591 29.9.2011 Wniosek: Decyzja Rady określająca stanowisko, które ma zostać 
przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wniosków 
w sprawie wprowadzenia poprawek do załączników I i II do 
Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt na 
dziesiątej sesji Konferencji Stron 

COM(2011) 592 28.9.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
Europejska w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego 
w Umowie o wolnym handlu między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, 
z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrz
nego Komitetu ds. Handlu oraz sporządzenia listy 15 osób mających 
pełnić rolę arbitra 

COM(2011) 593 29.9.2011 Wniosek: Dyrektywa Rady ustanawiająca podstawowe normy bezpie
czeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi 
z narażenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2011) 594 10.10.2011 Wniosek: Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od 
transakcji finansowych i zmieniająca dyrektywę 2008/7/WE 

COM(2011) 598 30.9.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 
w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub 
państw, które zakończyły negocjacje 

COM(2011) 599 3.10.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej 
i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy 
ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, 
z drugiej strony

PL 16.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 335/9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0579:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0580:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0583:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0586:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0590:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0591:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0592:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0593:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0594:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0598:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0599:PL:NOT
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COM(2011) 600 3.10.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej 
i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych 
w Umowie o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru 

COM(2011) 601 26.9.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Libii 

COM(2011) 602 4.10.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie podziału uprawnień do 
połowów w ramach protokołu uzgodnionego między Unią Euro
pejską a Republiką Gwinei Bissau ustalającego uprawnienia do 
połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej 
pomiędzy Stronami umowie o partnerstwie w sprawie połowów 

COM(2011) 603 5.10.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu uzgodnionego 
między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau ustalającego 
uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane 
w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów 

COM(2011) 604 4.10.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Euro
pejskiej oraz tymczasowego stosowania protokołu uzgodnionego 
między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau ustalającego 
uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane 
w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów 

COM(2011) 607 6.10.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 

COM(2011) 608 6.10.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(2014–2020) 

COM(2011) 609 6.10.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz przemian 
i innowacji społecznych 

COM(2011) 610 6.10.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugru
powania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, 
uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań 
oraz ich funkcjonowania 

COM(2011) 611 6.10.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 

COM(2011) 612 6.10.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 

COM(2011) 617 5.10.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 
17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami (wniosek EGF/2010/019 IE/Construction 41 z Irlandii)

PL C 335/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.11.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0600:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0601:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0602:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0603:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0604:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0607:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0608:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0609:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0610:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0611:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0612:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0617:PL:NOT
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COM(2011) 618 5.10.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 
17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami (wniosek EGF/2010/020 IE/Construction 43 z Irlandii) 

COM(2011) 619 5.10.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 
17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami (wniosek EGF/2010/021 IE/Construction 71 z Irlandii) 

COM(2011) 620 12.10.2011 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną 
bawełnę 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), 
składających się z niej lub z niej wyprodukowanych 

COM(2011) 621 12.10.2011 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kuku
rydzę Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON- 
ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych 

COM(2011) 622 12.10.2011 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kuku
rydzę Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), składających się 
z niej lub z niej wyprodukowanych 

COM(2011) 623 12.10.2011 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kuku
rydzę MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), składających 
się z niej lub z niej wyprodukowanych 

COM(2011) 645 10.10.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
Rady (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Syrii 

COM(2011) 646 10.10.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady uchylające rozporządzenie 
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