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Projekt rezolucji ustawodawczej

Projekt stanowiska Parlamentu Europejskiego po finalizacji prawno-językowej przez 
służby Parlamentu i Rady brzmi następująco:

ROZPORZĄDZENIE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/...

z dnia

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego 

unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów 

podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa
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PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 

ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1,

1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane 
w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia ….
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo przekazało notyfikację o swoim 

zamiarze wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). 

Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia 

w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po tej 

notyfikacji, to znaczy od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska, 

w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, podejmie jednomyślnie decyzję 

o przedłużeniu tego okresu. 

(2) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/20092 ustanowiono wspólny system kontroli 

wywozu produktów podwójnego zastosowania, który jest niezbędny do wspierania 

bezpieczeństwa Unii i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zapewnienia 

eksporterom unijnym równych warunków działania.

(3) W rozporządzeniu (WE) nr 428/2009 przewidziano „generalne unijne zezwolenia na 

wywóz”, które ułatwiają kontrolę wywozu niskiego ryzyka produktów podwójnego 

zastosowania do niektórych państw trzecich. Obecnie Australia, Kanada, Japonia, 

Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria, wraz z Liechtensteinem, oraz Stany 

Zjednoczone Ameryki są objęte generalnym unijnym zezwoleniem na wywóz nr 

EU001 określonym w załączniku IIa do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające 
wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu 
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 
1).
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(4) Zjednoczone Królestwo jest stroną odpowiednich traktatów międzynarodowych 

i członkiem międzynarodowych systemów nieproliferacji oraz zachowuje pełną 

zgodność z odnośnymi obowiązkami i zobowiązaniami. Zjednoczone Królestwo 

stosuje proporcjonalne i odpowiednie mechanizmy kontroli, aby skutecznie 

uwzględnić kwestie dotyczące zamierzonych końcowych zastosowań i ryzyka ich 

zmiany, zgodnie z przepisami i celami rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

(5) Zważywszy, że Zjednoczone Królestwo jest ważnym miejscem przeznaczenia 

produktów podwójnego zastosowania wytwarzanych w Unii, należy dodać 

Zjednoczone Królestwo do wykazu miejsc przeznaczenia objętych generalnym 

unijnym zezwoleniem na wywóz nr EU001 w celu zapewnienia jednolitego 

i spójnego stosowania kontroli w całej Unii, wspierania równych warunków 

działania dla eksporterów unijnych oraz uniknięcia niepotrzebnych obciążeń 

administracyjnych, przy jednoczesnej ochronie bezpieczeństwa Unii 

i bezpieczeństwa międzynarodowego. 
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(6) Ze względu na pilny charakter sytuacji związanej z wystąpieniem Zjednoczonego 

Królestwa z Unii konieczne jest umożliwienie szybkiego stosowania niniejszego 

rozporządzenia w zakresie objęcia Zjednoczonego Królestwa generalnym unijnym 

zezwoleniem na wywóz nr EU001. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść 

w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

(7) Należy dodać Zjednoczone Królestwo do wykazu miejsc przeznaczenia objętych 

generalnym unijnym zezwoleniem na wywóz nr EU001 jedynie w sytuacji, gdy 

umowa o wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym Królestwem zgodnie z art. 50 ust. 2 

TUE nie wejdzie w życie do dnia, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie 

do Zjednoczonego Królestwa na mocy art. 50 ust. 3 TUE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
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Artykuł 1

W załączniku IIa do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 wprowadza się następujące 

zmiany: 

a) tytuł „Wywóz do Australii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, 

wraz z Liechtensteinem, i Stanów Zjednoczonych” otrzymuje brzmienie:

„Wywóz do Australii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, wraz 

z Liechtensteinem, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki”;

b) w części 2 po tiret „— Szwajcaria, w tym również Liechtenstein” dodaje się tiret w 

brzmieniu: 

„— Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”. 
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Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty 

przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa na mocy art. 50 ust. 3 TUE.

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli do dnia, o którym mowa w akapicie drugim 

niniejszego artykułu, wejdzie w życie umowa o wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym 

Królestwem zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich.

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(Dotyczy wszystkich wersji językowych)


