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Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa,
pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do

produktów podwójnego zastosowania
Niektóre towary i technologie mają zgodne z prawem zastosowania cywilne, ale mogą być również
wykorzystywane do celów wojskowych; określane jako produkty podwójnego zastosowania podlegają
unijnemu systemowi kontroli wywozu. System ten jest obecnie poddawany przeglądowi, głównie w celu
uwzględnienia istotnych zmian technologicznych, zwiększenia przejrzystości i stworzenia bardziej
wyrównanych warunków działania dla państw członkowskich UE. Wniosek wprowadziłby nowe ograniczenia w
eksporcie produktów z zakresu inwigilacji informatycznej i wzmocniłby kwestie związane z prawami człowieka.
Parlament Europejski ma głosować nad tekstem uzgodnionym w drodze negocjacji międzyinstytucjonalnych
podczas drugiej marcowej sesji plenarnej.

Kontekst
Wysoce technologiczny charakter produktów i technologii podwójnego zastosowania oraz znaczna
wielkość handlu nimi oznaczają, że sektor produktów podwójnego zastosowania jest bardzo ważnym
elementem gospodarki UE. Przy kontroli wywozu tych produktów i technologii należy zwrócić szczególną
uwagę na znalezienie właściwej równowagi między względami bezpieczeństwa a nakładaniem zbędnych
ograniczeń na działalność gospodarczą. Ten ścisły związek między bezpieczeństwem a handlem jest
centralnym elementem kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania.

Wniosek Komisji Europejskiej
W dniu 28 września 2016 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia
ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w
odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, mający zastąpić rozporządzenie (WE) nr 428/2009
ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do
produktów podwójnego zastosowania, które weszło w życie w 2009 r. Oprócz innych elementów wniosek
jednoznacznie definiuje technologię inwigilacji informatycznej jako technologię podwójnego
zastosowania i wprowadza naruszenia praw człowieka jako wyraźne uzasadnienie kontroli wywozu.
Podczas negocjacji trójstronnych przeważyły poglądy Komisji i Parlamentu na temat znaczenia dalszego
ograniczania wywozu produktów z zakresu inwigilacji informatycznej i wzmocnienia kwestii praw
człowieka. Wniosek zawiera również przepisy dotyczące kontroli powstających technologii – takich jak
biotechnologia, zaawansowane technologie nadzoru, technologie pozycjonowania, nawigacji czasu i
synchronizacji (PNT), obróbka przyrostowa, sztuczna inteligencja i robotyka – kwestii o coraz większym
znaczeniu dla kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania. Proponowane rozporządzenie
wprowadza większą przejrzystość kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania dzięki
zwiększeniu poziomu szczegółowości, jaką państwa członkowskie będą musiały zapewnić w odniesieniu
do wywozu, zezwoleń, odmów wydania zezwolenia i zakazów. Wniosek ma też na celu poprawę unijnej
struktury udzielania zezwoleń, również dzięki wprowadzeniu dwóch nowych ogólnych zezwoleń na
wywóz.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Dnia 23 listopada 2017 r. Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu przyjęła sprawozdanie w
sprawie przedmiotowego wniosku. Parlament 17 stycznia 2018 r. przyjął stanowisko na potrzeby negocjacji
trójstronnych. W dniu 9 listopada 2020 r. negocjatorzy Parlamentu i Rady zawarli porozumienie w sprawie
tekstu kompromisowego, a 18 listopada 2020 r. Coreper w imieniu Rady zatwierdził tekst końcowy będący
wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych, który następnie komisja INTA przyjęła na posiedzeniu 30
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listopada. Tekst wymaga obecnie formalnego przyjęcia przez Parlament – głosowanie w tej sprawie
zaplanowano na drugie posiedzenie plenarne w marcu.
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