
III 

(Akty przygotowawcze) 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 189/02) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2011) 153 19.4.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć 
Unia Europejska i jej państwa członkowskie w ramach Rady 
Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziemno
morskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami 
Europejskimi i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, 
w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie realizacji planu 
działania UE-Jordania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa 

COM(2011) 158 8.4.2011 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady upoważniająca Szwecję do 
stosowania obniżonej stawki podatku od energii elektrycznej 
dostarczanej bezpośrednio na statki zacumowane w porcie 
(„energia elektryczna pobierana z lądu”) zgodnie z art. 19 dyrek
tywy 2003/96/WE 

COM(2011) 169 13.4.2011 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2003/96/WE 
w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych 
dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii 
elektrycznej 

COM(2011) 182 7.4.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia Rumunii zapobie
gawczo średnioterminowej pomocy finansowej UE 

COM(2011) 188 11.4.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Unii Europejskiej 
w ramach Wspólnego Komitetu WE-Andora dotyczącego wykazu 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa celnego, jakie należy usta
nowić na podstawie art. 12b ust. 1 Porozumienia w formie 
wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, 
z jednej strony, a Księstwem Andory, z drugiej strony 

COM(2011) 189 12.4.2011 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) 

COM(2011) 191 11.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady rozszerzające ostateczne cło 
wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 598/2009 
na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszo
nego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady, oraz rozsze
rzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem 
(WE) nr 598/2009 na przywóz biodiesla w postaci mieszanki 
zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego 
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz kończące dochodzenie 
w odniesieniu do przywozu wysyłanego z Singapuru

PL 29.6.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 189/5

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0153:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0158:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0169:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0182:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0188:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0189:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0191:PL:NOT
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COM(2011) 192 11.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady rozszerzające ostateczne cło 
antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 599/2009 
na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszo
nego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady, oraz rozsze
rzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządze
niem (WE) nr 599/2009 na przywóz biodiesla w postaci 
mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla 
pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz 
kończące dochodzenie w odniesieniu do przywozu wysyłanego 
z Singapuru 

COM(2011) 193 11.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady określające środki dotyczące usta
lania niektórych dopłat, refundacji i cen związanych z jednolitą 
wspólną organizacją rynków rolnych 

COM(2011) 197 13.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymcza
sowego nałożonego na przywóz melaminy pochodzącej 
z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2011) 198 12.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymcza
sowego nałożonego na przywóz cienkiego papieru powleczonego 
pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2011) 201 12.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
subsydyjne na przywóz cienkiego papieru powleczonego pocho
dzącego z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2011) 203 13.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczaso
wego cła nałożonego na przywóz zeolitu A w postaci sproszko
wanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny 

COM(2011) 207 14.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii 

COM(2011) 209 13.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej 
Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie 
z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 

COM(2011) 210 18.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postę
powanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plasti
kowych pochodzących z Malezji 

COM(2011) 212 14.4.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globali
zacji, 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 Belgii EGF/2010/031 BE/General 
Motors Belgium) 

COM(2011) 215 13.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia 
jednolitego systemu ochrony patentowej

PL C 189/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.6.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0192:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0193:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0197:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0198:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0201:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0203:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0207:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0209:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0210:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0212:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0215:PL:NOT
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COM(2011) 216 13.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady wprowadzające wzmocnioną 
współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony 
patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących 
tłumaczeń 

COM(2011) 221 20.4.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania Umowy między 
Unią Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geogra
ficznych produktów rolnych i środków spożywczych 

COM(2011) 223 20.4.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią 
Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych 
produktów rolnych i środków spożywczych 

COM(2011) 224 20.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 521/2008 ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz 
technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 

COM(2011) 226 20.4.2011 Wniosek dotyczący: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 
17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych, 
w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb finansowych projektu 
ITER 

COM(2011) 227 27.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie przydziału uprawnień 
do połowów w ramach Umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego 
Przylądka 

COM(2011) 228 27.4.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia nowego protokołu 
ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową 
przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów 
między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka 

COM(2011) 229 27.4.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii 
Europejskiej, protokołu ustalającego uprawnienia do połowów 
i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie 
o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Euro
pejską a Republiką Zielonego Przylądka oraz tymczasowego 
jego stosowania 

COM(2011) 230 26.4.2011 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie stanowiska Unii 
dotyczącego decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czar
nogóra zmieniającej jej regulamin wewnętrzny 

COM(2011) 231 28.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające załącznik I do 
rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury tary
fowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

COM(2011) 233 18.4.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie mianowania członków Komi
tetu Europejskiego Funduszu Społecznego 

COM(2011) 235 4.5.2011 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady w sprawie upoważnienia 
Rumunii do stosowania szczególnego środka stanowiącego 
odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

PL 29.6.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 189/7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0216:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0221:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0223:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0224:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0226:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0227:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0228:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0229:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0230:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0231:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0233:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0235:PL:NOT
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COM(2011) 238 2.5.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o transporcie 
lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej 
strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony, i Królestwem 
Norwegii, z czwartej strony, oraz w sprawie zawarcia umowy 
dodatkowej między Unią Europejską i jej państwami członkow
skimi, z jednej strony, Islandią, z drugiej strony, i Królestwem 
Norwegii, z trzeciej strony, dotyczącej stosowania umowy 
o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami człon
kowskimi, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony, 
i Królestwem Norwegii, z czwartej strony 

COM(2011) 239 2.5.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego 
stosowania umowy o transporcie lotniczym między Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej 
strony, i Królestwem Norwegii, z czwartej strony, oraz w sprawie 
podpisania i tymczasowego stosowania umowy dodatkowej 
między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, Islandią, z drugiej strony, i Królestwem Norwegii, 
z trzeciej strony, dotyczącej stosowania umowy o transporcie 
lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej 
strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony, i Królestwem 
Norwegii, z czwartej strony 

COM(2011) 241 10.5.2011 Wniosek dotyczący: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych 

COM(2011) 243 2.5.2011 Wniosek dotyczący: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporzą
dzenie Rady (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do uprawnień do 
połowów na pewne stada ryb 

COM(2011) 245 5.5.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady doty
czące wywozu i przywozu niebezpiecznych substancji chemicz
nych (wersja przekształcona) 

COM(2011) 250 5.5.2011 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca przydziału środków umorzo
nych z projektów w ramach dziewiątego i wcześniejszych euro
pejskich funduszy rozwoju (EFR) w celu współpracy na rzecz 
rozwoju w Sudanie 

COM(2011) 251 6.5.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globali
zacji, 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 Danii EGF/2010/025 DK/Odense 
Steel Shipyard) 

COM(2011) 252 6.5.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o transporcie 
lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkow
skimi, z jednej strony, a Federacyjną Republiką Brazylii, 
z drugiej strony 

COM(2011) 253 6.5.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania Umowy 
o transporcie lotniczym między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Federacyjną Republiką Brazylii, 
z drugiej strony

PL C 189/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.6.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0241:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0245:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0250:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0251:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0252:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0253:PL:NOT
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COM(2011) 258 6.5.2011 Wniosek dotyczący: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytu
cjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Euro
pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/022 
DK/LM Glasfiber z Danii) 

COM(2011) 259 18.5.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady czasowo zawieszające cła auto
nomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych 
produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie 

COM(2011) 261 11.5.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie zakończenia postępo
wania antydumpingowego dotyczącego przywozu poliestrowych 
włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki 
Ludowej 

COM(2011) 262 16.5.2011 Wniosek dotyczący: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Unii 
dotyczącego decyzji nr 1/2011 Wspólnego Komitetu Zarządzają
cego do Spraw Sanitarnych i Fitosanitarnych powołanego na 
mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Republiką Chile, z drugiej strony, odnośnie do zmiany dodatku 
V.A do załącznika IV do Układu o stowarzyszeniu 

COM(2011) 265 16.5.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie przedłużenia obowiązywania 
decyzji 2010/371/UE w sprawie zakończenia konsultacji 
z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 umowy 
o partnerstwie AKP-UE 

COM(2011) 266 6.5.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Syrii 

COM(2011) 267 18.5.2011 Wniosek dotyczący: Decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Unię 
Europejską zmienionego Statutu oraz Regulaminu Międzynaro
dowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku 

COM(2011) 268 10.5.2011 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady zmieniająca decyzję wyko
nawczą Rady 2011/77/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 
przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii 

COM(2011) 269 17.5.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autono
micznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty 
rolne i przemysłowe 

COM(2011) 270 17.5.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej 
taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne 

COM(2011) 273 10.5.2011 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady w sprawie przyznania 
Portugalii pomocy finansowej Unii 

COM(2011) 277 20.5.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania dobrowolnej 
umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką 
Środkowoafrykańską dotyczącej egzekwowania prawa, zarzą
dzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami 
z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej 
(FLEGT) 

COM(2011) 279 18.5.2011 Wniosek dotyczący: Decyzja Rady w sprawie podpisania przez 
Unię Europejską zmienionego Statutu oraz Regulaminu Między
narodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku

PL 29.6.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 189/9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0258:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0259:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0261:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0262:PL:NOT
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Dokument Część Data Tytuł 

COM(2011) 280 19.5.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy między 
Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu 
przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej 
i granicznej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) 

COM(2011) 281 19.5.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią 
Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez 
przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej 
i granicznej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) 

COM(2011) 282 20.5.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy 
o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Środko
woafrykańską dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania 
i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami 
z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej 
(FLEGT) 

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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