
ZAŁĄCZNIK 

'ZAŁĄCZNIK I 

Wykaz, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 

WYKAZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA 

Niniejszy wykaz wprowadza uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym kontrolę produktów i technologii podwójnego 
zastosowania, w tym przez Porozumienie z Wassenaar, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę 
Dostawców Jądrowych (GDJ), Grupę Australijską i Konwencję o Zakazie Broni Chemicznej (CWC). 

SPIS TREŚCI 

Uwagi 

Definicje 

Akronimy i skróty 

Kategoria 0 Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe 

Kategoria 1 Materiały specjalne i związane z nimi urządzenia 

Kategoria 2 Przetwarzanie materiałów 

Kategoria 3 Elektronika 

Kategoria 4 Komputery 

Kategoria 5 Telekomunikacja i „ochrona informacji” 

Kategoria 6 Czujniki i lasery 

Kategoria 7 Nawigacja i awionika 

Kategoria 8 Urządzenia okrętowe 

Kategoria 9 Kosmonautyka, aeronautyka, napęd 

(Pełny tekst załącznika nie został podany z uwagi na jego objętość. Tekst załącznika jest zawarty we wniosku Komisji 
COM(2010)0509).' 

Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej ***I 

P7_TA(2011)0346 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego niektóre nieaktualne 
akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (COM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 

2010/0368(COD)) 

(2013/C 51 E/31) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0764),

PL 22.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51 E/161 

Wtorek, 13 września 2011 r.



— uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 akapit pierwszy oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0006/2011), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lutego 2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela 
Rady listem z dnia 30 czerwca 2011 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 i 46 ust. 2 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0252/2011), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wpro
wadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym tekstem; 

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska PE Radzie, Komisji i parlamentom państw 
członkowskich. 

( 1 ) Dz.U. C 107 z 6.4.2011, s. 72. 

P7_TC1-COD(2010)0368 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie 
uchylenia niektórych nieaktualnych aktów prawnych Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1229/2011.) 

Uchylenie niektórych nieaktualnych aktów prawnych Rady ***I 

P7_TA(2011)0347 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego niektóre nieaktualne 

akty prawne Rady (COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD)) 

(2013/C 51 E/32) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0765), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0009/2011),

PL C 51 E/162 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.2.2013 

Wtorek, 13 września 2011 r.
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