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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Nowe technologie mają ogromny wpływ na politykę zagraniczną. Musimy zagwarantować, że 

UE wykorzystuje możliwości i łagodzi zagrożenia w szeregu dziedzin, od bezpieczeństwa 

cybernetycznego po prawa człowieka, od handlu elektronicznego po rozwój. Przegląd 

rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania ma na celu dalsze 

umocnienie roli UE jako wiodącego i odpowiedzialnego podmiotu na scenie światowej 

poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu technologii, które szkodzą naszym strategicznym 

interesom lub prawom człowieka ludzi na całym świecie.  

 

Aktualizacja ta ma zasadnicze znaczenie w czasach szybkich zmian technologicznych i 

obecnie zachodzących zmian w globalnej równowadze geopolitycznej. Sprawozdawczyni 

zdecydowanie popiera podejście Komisji oparte na bezpieczeństwie ludzkim, co starała się 

wyjaśnić w odniesieniu do szeregu dziedzin, tak aby dodatkowo przyczynić się do 

uwzględnienia praw człowieka w polityce zagranicznej i handlowej UE oraz do zwiększenia 

spójności polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE z jej interesami gospodarczymi i 

handlowymi. 

 

Ze względu na szybkie zmiany w dziedzinie technologii, jest to odpowiedni moment na 

dodanie przez UE niektórych technologii inwigilacji informatycznej do wykazu kontrolnego 

produktów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystane do łamania praw 

człowieka lub naruszania interesów strategicznych UE. Z drugiej strony nie każda technologia 

wymaga kontroli, a wywóz technologii, które faktycznie mogą wpłynąć na poprawę ochrony 

praw człowieka, takich jak szyfrowanie, powinien być ułatwiany. Musimy również być 

pewni, że nie stwarzamy niepotrzebnych obciążeń dla eksporterów ani przeszkód dla 

uzasadnionych badań bezpieczeństwa internetu. 

 

Ukierunkowana na bezpieczeństwo ludzkie kontrola końcowego przeznaczenia produktów 

niewymienionych w wykazie jest właściwym krokiem, aby zapewnić UE możliwość 

zatrzymywania nielegalnych transferów, ale należy w tym zakresie zapewnić większą jasność 

prawa. Produkty podwójnego zastosowania (w szczególności technologia inwigilacji 

informatycznej) są często używane do bezpośredniego naruszania praw człowieka lub do 

ułatwiania popełniania innych poważnych naruszeń tych praw. Ma to miejsce np. w sytuacji, 

gdy nielegalnie uzyskane informacje dotyczące obrońców praw człowieka lub dziennikarzy są 

następnie wykorzystywane do zatrzymywania ich lub poddania ich torturom.  

Potrzebujemy nieulegających dezaktualizacji ram, które mogą uwzględniać zmieniające się 

realia. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na wprowadzenie ukierunkowanych 

kontroli końcowego przeznaczenia produktów, należy rozważyć zmianę w wykazach 

kontrolnych. Jeśli chodzi o autonomiczny wykaz UE zawierający technologię inwigilacji 

informatycznej, powinna istnieć możliwość aktywacji trybu pilnego, aby umożliwić szybkie 

reagowanie na zmiany w tym obszarze w państwach trzecich lub w odniesieniu do rozwoju 

nowych technologii wymagających kontroli. 

 

Ze względu na coraz bardziej złożony charakter transakcji zagranicznych, ważne jest, by 

usprawnić wymianę informacji i zwiększyć przejrzystość. Państwa członkowskie powinny 

udostępnić wszystkie informacje dotyczące udzielania zezwoleń, aby zwiększyć rozliczalność 

i nadzór. System ten opierałby się na najlepszych praktykach, które już istnieją, jako że 

niektórzy już to stosują dobrowolnie. W celu stworzenia równych warunków konkurencji, 

kary za naruszenie przepisów powinny być jednolite w całej Unii. 



 

PE602.925v02-00 4/26 AD\1126803PL.docx 

PL 

 

Parlament Europejski od wielu lat nalegał na aktualizację rozporządzenia w sprawie 

produktów podwójnego zastosowania, ważne jest, aby procedura obecnie została 

zrealizowana tak szybko, jak to tylko możliwe. 

 

POPRAWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Biorąc pod uwagę pojawienie się 

nowych kategorii produktów podwójnego 

zastosowania oraz w odpowiedzi na apele 

Parlamentu Europejskiego i wskazania, że 

niektóre technologie inwigilacji 

informatycznej wywożone z Unii są 

wykorzystywane przez osoby zamieszane 

w nadzorowanie lub popełnianie 

poważnych przypadków naruszania praw 

człowieka i międzynarodowego prawa 

humanitarnego w sytuacjach konfliktów 

zbrojnych lub represji wewnętrznych lub 

osoby za to odpowiedzialne, należy 

kontrolować wywóz tych technologii w 

celu ochrony bezpieczeństwa publicznego 

oraz moralności publicznej. Należy 

zapewnić proporcjonalność tych środków. 

Nie powinny one w szczególności 

uniemożliwiać wywozu technologii 

informacyjno-komunikacyjnej używanej 

do celów zgodnych z prawem, w tym do 

egzekwowania prawa i badania 

bezpieczeństwa internetu. Komisja, w 

ścisłej konsultacji z państwami 

członkowskimi i zainteresowanymi 

stronami, opracuje wytyczne dla 

wspierania praktycznego stosowania tych 

kontroli. 

(5) Niektóre technologie inwigilacji 

informatycznej pojawiły się jako nowa 

kategoria produktów podwójnego 

zastosowania, których wykorzystywanie 

bezpośrednio kolidowało z prawami 

człowieka, w tym z prawem do 

prywatności, prawem do ochrony danych 

osobowych, wolnością słowa i wolnością 

zrzeszania się, poprzez monitorowane lub 

eksfiltrowanie danych bez otrzymania 

specjalnej, świadomej i jednoznacznej 

zgody właściciela lub administratora 

systemu lub też poprzez uczynienie tego 

systemu niesprawnym lub uszkodzenia go. 
W odpowiedzi na apele Parlamentu 

Europejskiego i na dowody, że niektóre 

technologie inwigilacji informatycznej są 

wykorzystywane przez osoby zamieszane 

w nadzorowanie lub popełnianie 

przypadków naruszania 

międzynarodowego prawa dotyczącego 

praw człowieka i międzynarodowego 

prawa humanitarnego w krajach, w 

których stwierdzono poważne przypadki 

naruszenia praw człowieka, lub osoby za 

to odpowiedzialne, należy kontrolować 

wywóz tych technologii. Podobnie obecny 

poziom kontroli szyfrowania stoi w 

sprzeczności z faktem, że szyfrowanie jest 

podstawowym środkiem dającym 
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możliwość obywatelom, przedsiębiorstwom 

i rządom możliwość ochrony ich danych 

przed przestępcami i innymi podmiotami 

działającymi w złych intencjach, 

zapewnienia dostępu do usług i 

bezpiecznej komunikacji, w tym dla 

obrońców praw człowieka. Należy zatem 

dodatkowo ułatwić wywóz szyfrowania. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W związku z tym należy również 

zmienić definicję produktów podwójnego 

zastosowania oraz wprowadzić definicję 

technologii inwigilacji informatycznej. 

Należy także wyjaśnić, że kryteria oceny 

kontroli wywozu produktów podwójnego 

zastosowania zawierają aspekty dotyczące 

ich ewentualnego nieprawidłowego 

wykorzystania do celów związanych z 

aktami terroryzmu lub naruszania praw 

człowieka. 

(6) W związku z tym należy również 

zmienić definicję produktów podwójnego 

zastosowania oraz wprowadzić definicję 

technologii inwigilacji informatycznej. 

Należy także wyjaśnić, że kryteria oceny 

kontroli wywozu produktów podwójnego 

zastosowania uwzględniają bezpośredni i 

pośredni wpływ technologii inwigilacji 

informatycznej na prawa człowieka, a 

także na zapobieganie aktom terroryzmu, 

jak wynika z podręcznika użytkownika 

Wspólnego stanowiska Rady 

2008/944/WPZiB1a. 

 _______________________ 

 1aWspólne stanowisko Rady 

2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. 

określające wspólne zasady kontroli 

wywozu technologii wojskowych i sprzętu 

wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, 

s. 99).  

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Środki w zakresie kontroli wywozu 

technologii inwigilacji informatycznej nie 



 

PE602.925v02-00 6/26 AD\1126803PL.docx 

PL 

powinny wykraczać poza to, co jest 

niezbędne i proporcjonalne. Nie powinny 

one w szczególności uniemożliwiać 

wywozu technologii informacyjno-

komunikacyjnej używanej do celów 

zgodnych z prawem, w tym do 

egzekwowania prawa i badania 

bezpieczeństwa internetu. Komisja, w 

ścisłej konsultacji z państwami 

członkowskimi i zainteresowanymi 

stronami, powinna opracować wytyczne 

dla wspierania praktycznego stosowania 

tych środków. 

Uzasadnienie 

Ta poprawka jest konieczna za względu na wewnętrzną logikę tekstu, jako że opiera się na 

poprawkach do motywu 5 i 6. 

 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Należy uściślić i zharmonizować 

zakres „kontroli typu catch-all”, które 

mają zastosowanie do produktów 

podwójnego zastosowania 

niewymienionych w wykazie w 

okolicznościach szczególnych, tak by 

objąć nim zwalczanie ryzyka terroryzmu i 

naruszania praw człowieka. Odpowiednia 

wymiana informacji i prowadzenie 

konsultacji dotyczących „kontroli typu 

catch-all” powinny zapewnić skuteczne i 

spójne stosowanie kontroli w całej Unii. 

Ukierunkowane kontrole typu catch-all 

powinny także mieć zastosowanie, pod 

pewnymi warunkami, do wywozu 

technologii inwigilacji informatycznej. 

skreśla się 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Należy wprowadzić dodatkowe 

generalne unijne zezwolenia na wywóz, by 

zmniejszyć obciążenia administracyjne dla 

przedsiębiorstw i organów, zapewniając 

jednocześnie odpowiedni poziom kontroli 

właściwych produktów wywożonych do 

właściwych miejsc przeznaczenia. Należy 

również wprowadzić zezwolenie globalne 

dla dużych projektów, by dostosować 

warunki udzielania zezwoleń do 

szczególnych potrzeb przedsiębiorstw. 

(15) Należy wprowadzić dodatkowe 

generalne unijne zezwolenia na wywóz, by 

zmniejszyć obciążenia administracyjne dla 

przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, i 

organów, zapewniając jednocześnie 

odpowiedni poziom kontroli właściwych 

produktów wywożonych do właściwych 

miejsc przeznaczenia. Należy również 

wprowadzić zezwolenie globalne dla 

dużych projektów, by dostosować warunki 

udzielania zezwoleń do szczególnych 

potrzeb przedsiębiorstw. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Decyzje o aktualizacji wspólnego 

wykazu produktów podwójnego 

zastosowania podlegających kontroli 

wywozu w sekcji A załącznika I powinny 

być zgodne z zobowiązaniami i 

ustaleniami, jakie państwa członkowskie i 

Unia przyjęły jako członkowie 

odpowiednich międzynarodowych 

systemów nieproliferacyjnych i 

porozumień w sprawie kontroli wywozu, 

lub przez ratyfikowanie stosownych 

traktatów międzynarodowych. Decyzje o 

aktualizacji wspólnego wykazu produktów 

podwójnego zastosowania podlegających 

kontroli wywozu w sekcji B załącznika I, 

takie jak technologia inwigilacji 

informatycznej, powinny być 

podejmowane przy uwzględnieniu 

zagrożeń, jakie wywóz takich produktów 

może wywoływać, jeśli chodzi o 

popełnianie poważnych przypadków 
naruszania praw człowieka lub 

międzynarodowego prawa humanitarnego 

lub naruszenia podstawowych interesów 

bezpieczeństwa Unii i jej państw 

(17) Decyzje o aktualizacji wspólnego 

wykazu produktów podwójnego 

zastosowania podlegających kontroli 

wywozu w sekcji A załącznika I powinny 

być zgodne z zobowiązaniami i 

ustaleniami, jakie państwa członkowskie i 

Unia przyjęły jako członkowie 

odpowiednich międzynarodowych 

systemów nieproliferacyjnych i 

porozumień w sprawie kontroli wywozu, 

lub przez ratyfikowanie stosownych 

traktatów międzynarodowych. Decyzje o 

aktualizacji wspólnego wykazu produktów 

podwójnego zastosowania podlegających 

kontroli wywozu w sekcji B załącznika I, 

takie jak technologia inwigilacji 

informatycznej, powinny być 

podejmowane przy uwzględnieniu 

zagrożeń, jakie wywóz takich produktów 

może wywoływać, jeśli chodzi o ich 

stosowanie w celu naruszania 

międzynarodowego prawa dotyczącego 

praw człowieka lub międzynarodowego 

prawa humanitarnego w krajach, w 

których stwierdzono poważne naruszenia 
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członkowskich. Decyzje o aktualizacji 

wspólnego wykazu produktów podwójnego 

zastosowania podlegających kontroli 

wywozu w sekcji B załącznika IV powinny 

być podejmowane przy uwzględnieniu 

interesów porządku publicznego i 

bezpieczeństwa publicznego państw 

członkowskich na mocy art. 36 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Decyzje o aktualizacji wspólnych 

wykazów produktów i miejsc 

przeznaczenia określonych w sekcjach od 

A do J załącznika II powinny być 

podejmowane przy uwzględnieniu 

kryteriów oceny określonych w niniejszym 

rozporządzeniu. 

praw człowieka lub naruszenia 

podstawowych interesów bezpieczeństwa 

Unii i jej państw członkowskich. Decyzje o 

aktualizacji wspólnego wykazu produktów 

podwójnego zastosowania podlegających 

kontroli wywozu w sekcji B załącznika IV 

powinny być podejmowane przy 

uwzględnieniu interesów porządku 

publicznego i bezpieczeństwa publicznego 

państw członkowskich na mocy art. 36 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Decyzje o aktualizacji 

wspólnych wykazów produktów i miejsc 

przeznaczenia określonych w sekcjach od 

A do J załącznika II powinny być 

podejmowane przy uwzględnieniu 

kryteriów oceny określonych w niniejszym 

rozporządzeniu. 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Ryzyko cyberkradzieży i 

ponownego wywozu do państw trzecich, o 

czym mowa we wspólnym stanowisku 

2008/944/WPZiB, wymaga wzmocnienia 

przepisów w sprawie produktów 

podwójnego zastosowania. 

Uzasadnienie 

Poprawka niezbędna ze względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu, ponieważ motyw 

ten uzasadnia dodanie art. 14 ust. 1 lit. fa). 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Na podstawie i w ramach art. 36 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

(21) Na podstawie i w ramach art. 36 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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Europejskiej i do czasu osiągnięcia 

większego stopnia harmonizacji państwa 

członkowskie utrzymają prawo 

przeprowadzania kontroli transferów 

niektórych produktów podwójnego 

zastosowania w Unii w celu ochrony 

porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Dla celów proporcjonalności kontrole 

transferu produktów podwójnego 

zastosowania w Unii należy poddać 

przeglądowi, by ograniczyć obciążenie dla 

przedsiębiorstw i organów. Ponadto wykaz 

produktów podlegających kontroli 

transferów wewnątrzunijnych w sekcji B 

załącznika IV powinien podlegać 

okresowemu przeglądowi w świetle zmian 

w dziedzinie technologii i handlu oraz pod 

kątem oceny wrażliwości transferów. 

Europejskiej i do czasu osiągnięcia 

większego stopnia harmonizacji państwa 

członkowskie utrzymają prawo 

przeprowadzania kontroli transferów 

niektórych produktów podwójnego 

zastosowania w Unii w celu ochrony 

porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Dla celów proporcjonalności kontrole 

transferu produktów podwójnego 

zastosowania w Unii należy poddać 

przeglądowi, by ograniczyć obciążenie dla 

przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, i 

organów. Ponadto wykaz produktów 

podlegających kontroli transferów 

wewnątrzunijnych w sekcji B załącznika 

IV powinien podlegać okresowemu 

przeglądowi w świetle zmian w dziedzinie 

technologii i handlu oraz pod kątem oceny 

wrażliwości transferów. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Z uwagi na znaczenie 

rozliczalności i kontroli publicznej działań 

związanych z kontrolą wywozu, państwa 

członkowskie powinny publikować 

wszystkie istotne dane dotyczące 

udzielania zezwoleń. 

Uzasadnienie 

Poprawka niezbędna ze względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu, ponieważ ten nowy 

motyw uzasadnia zmiany dokonane w art. 20 ust. 2 lit. a). 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Podstawowymi elementami (25) Podstawowymi elementami 
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skutecznego systemu kontroli wywozu są 

docieranie z informacjami do sektora 

prywatnego i przejrzystość. Należy zatem 

uwzględnić dalsze opracowywanie 

wskazówek wspierających stosowanie 

niniejszego rozporządzenia oraz 

opublikowanie rocznego sprawozdania na 

temat wykonywania kontroli, zgodnie z 

obecną praktyką. 

skutecznego systemu kontroli wywozu są 

docieranie z informacjami do sektora 

prywatnego i przejrzystość. Należy zatem 

uwzględnić dalsze opracowywanie 

wskazówek wspierających stosowanie 

niniejszego rozporządzenia oraz 

opublikowanie rocznego sprawozdania na 

temat wykonywania kontroli, zgodnie z 

obecną praktyką. Z uwagi na znaczenie 

wskazówek przy interpretacji niektórych 

elementów tego rozporządzenia, powinny 

one stać się publicznie dostępne w 

momencie wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka   11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Kontrola wywozu ma wpływ na 

bezpieczeństwo międzynarodowe i handel 

z państwami trzecimi; należy zatem 

rozwijać dialog i współpracę z państwami 

trzecimi w celu wspierania równych 

warunków konkurencji na świecie i 

zwiększenia bezpieczeństwa 

międzynarodowego. 

(29) Kontrola wywozu ma wpływ na 

bezpieczeństwo międzynarodowe i handel 

z państwami trzecimi; należy zatem 

rozwijać dialog i współpracę z państwami 

trzecimi w celu wspierania równych 

warunków konkurencji na świecie i 

zwiększenia bezpieczeństwa 

międzynarodowego. Jako że państwa 

członkowskie stanowią większość 

sygnatariuszy porozumienia z Wassenaar 

w sprawie kontroli eksportu broni 

konwencjonalnej oraz towarów i 

technologii podwójnego zastosowania, 

wyznaczenie wysokich standardów na 

szczeblu UE może mieć również 

pozytywny pośredni wpływ na standardy 

globalne. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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1. „produkty podwójnego 

zastosowania” oznaczają produkty, 

włącznie z oprogramowaniem i 

technologią, które mogą być stosowane 

zarówno w celach cywilnych, jak i 

wojskowych, oraz obejmują: 

1. „produkty podwójnego 

zastosowania” oznaczają produkty, 

włącznie z oprogramowaniem i 

technologią, które mogą być stosowane 

zarówno w celach cywilnych, jak i 

wojskowych, oraz obejmują produkty, 

które mogą być wykorzystane do 

projektowania, rozwijania, produkcji lub 

stosowania broni jądrowej, chemicznej i 

biologicznej oraz środków jej 

przenoszenia, w tym wszystkie towary, 

które mogą być użyte zarówno w 

zastosowaniach niewybuchowych, jak i w 

jakikolwiek sposób do wspomagania 

wytwarzania broni jądrowej lub innych 

urządzeń do wybuchu jądrowego; 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest konieczna, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z poprawką skreślającą 

art. 2 ust. 1 lit. a). 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) produkty, które mogą być 

wykorzystane do projektowania, 

rozwijania, produkcji lub stosowania 

broni jądrowej, chemicznej i biologicznej 

oraz środków jej przenoszenia, w tym 

wszystkie towary, które mogą być użyte 

zarówno w zastosowaniach 

niewybuchowych, jak i w jakikolwiek 

sposób do wspomagania wytwarzania 

broni jądrowej lub innych urządzeń do 

wybuchu jądrowego; 

skreśla się 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. „technologia inwigilacji 

informatycznej” oznacza produkty (sprzęt, 

oprogramowanie i technologie inne niż 

produkty podwójnego zastosowania), 

które mogą być wykorzystywane do 

popełniania poważnych i systematycznych 

naruszań praw człowieka lub 

międzynarodowego prawa 

humanitarnego, w szczególności prawa do 

prywatności, wolności słowa i wolności 

zrzeszania się, lub też mogą stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa 

międzynarodowego lub podstawowych 

interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw 

członkowskich oraz które są specjalnie 

zaprojektowane do umożliwienia 

niezauważonego wejścia do systemu 

informacyjno-telekomunikacyjnego w 

celu monitorowania, eksfiltrowania, 

gromadzenia i analizowania danych lub 

uczynienia tego systemu niesprawnym lub 

uszkodzenia go bez otrzymania specjalnej, 

świadomej i jednoznacznej zgody 

właściciela lub administratora systemów. 

Obejmuje ona produkty związane z 

następującymi technologiami i 

urządzeniami: 

 a)  urządzenia przechwytujące 

telekomunikację mobilną; 

 b)  złośliwe oprogramowanie; 

 c)  centra monitoringu; 

 d)  systemy legalnego 

przechwytywania i retencji danych; 

 Technologia inwigilacji informatycznej 

nie obejmuje produktów specjalnie 

zaprojektowanych w którymkolwiek z 

poniższych celów: 

 a)  fakturowanie; 

 b)  funkcje gromadzenia danych w 

ramach elementów sieci (np. Exchange 

lub rejestr abonentów macierzystych 

HLR); 
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 c)  sieciowa jakość usługi (QoS); 

 d)  satysfakcja użytkowników 

(postrzegalna jakość usług (QoE)); 

 e)  zapory sieciowe służące ochronie 

sieci; 

 f)   budowanie, funkcjonowanie, 

konserwacja lub ochrona: 

 –  publicznej infrastruktury 

energetycznej, gazowej lub wodnej; 

 –  inteligentnego zarządzania 

cywilnym transportem kolejowym, 

drogowym, lotniczym i wodnym; 

 –  instalacji przemysłowych i e-

zdrowia; 

 –  produkcji przemysłowej; 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest konieczna, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z poprawką skreślającą 

art. 2 ust. 1 lit. a). 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. „użytkownik końcowy” oznacza 

każdą osobę fizyczną lub prawną lub 

podmiot, który jest ostatecznym odbiorcą i 

użytkownikiem wywożonych produktów 

podwójnego zastosowania; 

Uzasadnienie 

Ta poprawka jest uzasadniona wewnętrzną logiką tekstu, ponieważ określenie użytkownika 

końcowego jako faktycznego odbiorcy końcowego i użytkownika produktu jest konieczne do 

zapewnienia, że informacje dostarczane przez eksporterów użytkownikom końcowym są 

konkretne i szczegółowe i pozwalają organom na właściwą ocenę, czy należy udzielić 

zezwolenia na wywóz. 

 

Poprawka   16 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 23a. „należyta staranność” oznacza 

proces, w ramach którego 

przedsiębiorstwa mogą określić, jak mogą 

zająć się faktycznym i potencjalnie 

negatywnym wpływem na prawa 

człowieka jako integralną częścią procesu 

podejmowania decyzji biznesowych i 

systemów zarządzania ryzykiem, zgodnie z 

wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i 

praw człowieka, jak zapobiegać takiemu 

wpływowi, łagodzić go i rozliczać się z 

podejmowanych działań. 

Uzasadnienie 

Ta poprawka jest konieczna z uwagi na wewnętrzną logikę tekstu, ponieważ zawiera jasną 

definicję pojęcia wprowadzonego we wniosku Komisji do art. 4 ust. 2. 

 

Poprawka   17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Wywóz technologii inwigilacji 

informatycznej wymienionej w sekcji B 

załącznika I wymaga zezwolenia. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest konieczna, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z poprawkami do art. 2 

ust. 1, które tworzą odrębną kategorię „technologii inwigilacji informatycznej”. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) do wykorzystania przez osoby 

zamieszane w nadzorowanie lub 

d) do wykorzystania przez osoby 

zamieszane w nadzorowanie lub 
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popełnianie poważnych przypadków 

naruszania praw człowieka i 

międzynarodowego prawa humanitarnego 

w sytuacjach konfliktów zbrojnych lub 

represji wewnętrznych lub osoby za to 

odpowiedzialne w kraju końcowego 

przeznaczenia, stwierdzonych przez 

odpowiednie publiczne instytucje 

międzynarodowe lub właściwe organy 

europejskie lub krajowe, i istnieją dowody 

na wykorzystywanie tych lub podobnych 

produktów do nadzorowania lub realizacji 

takich poważnych naruszeń przez 

proponowanego użytkownika końcowego; 

popełnianie przypadków naruszania 

międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka i międzynarodowego 

prawa humanitarnego w krajach, w 

których poważne naruszenia praw 

człowieka zostały stwierdzone przez 

właściwe organy ONZ, Rady Europy lub 

właściwe organy unijne lub krajowe, i 

istnieją dowody na wykorzystywanie tych 

lub podobnych produktów do 

nadzorowania lub realizacji takich 

naruszeń przez proponowanego 

użytkownika końcowego; 

Uzasadnienie 

Poprawka konieczna ze względu na fakt, że łamanie praw człowieka popełnione przy użyciu 

produktów podwójnego zastosowania często nie zostaje uznane za poważne naruszenie praw 

człowieka. Naruszenia praw człowieka za pomocą narzędzi inwigilacji informatycznej 

(naruszenie prawa do prywatności, wolności słowa, itp.) są często popełniane w ramach 

przygotowań do innych naruszeń, które mogą zostać zakwalifikowane jako poważne, takie jak 

tortury, wymuszone zaginięcia, itp. Konieczne jest również wyjaśnienie, które organy 

międzynarodowe powinny przedstawić ocenę, w celu większej pewności prawnej. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) do wykorzystania w związku z 

aktami terrorystycznymi. 

e) do wykorzystania przez osoby, 

grupy i podmioty uczestniczące w aktach 

terrorystycznych i objęte środkami 

ograniczającymi określonymi we 

wspólnym stanowisku 2001/931/CFSP. 

Uzasadnienie 

Należy zapewnić większą pewność prawa i jasność. 

 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli eksporter , uwzględniając 

spoczywający na nim obowiązek 

zachowania należytej staranności, jest 

świadomy tego, że produkty podwójnego 

zastosowania niewymienione w załączniku 

I, które proponuje na wywóz, są 

przeznaczone w całości lub w części do 

jakichkolwiek zastosowań określonych w 

ust. 1, musi on powiadomić właściwy 

organ , który podejmie decyzję, czy 

wskazane jest wymaganie zezwolenia dla 

danego wywozu. 

2. Jeżeli eksporter , uwzględniając 

spoczywający na nim obowiązek 

zachowania należytej staranności, jest 

świadomy tego, że produkty podwójnego 

zastosowania niewymienione w załączniku 

I, które proponuje na wywóz, mogą być 

przeznaczone w całości lub w części do 

jakichkolwiek zastosowań określonych w 

ust. 1, musi on powiadomić właściwy 

organ , który podejmie decyzję, czy 

wskazane jest wymaganie zezwolenia dla 

danego wywozu. 

Uzasadnienie 

Ta poprawka jest konieczna z uwagi na wewnętrzną logikę tekstu, ponieważ jest związana z 

poprawkami do art. 4 ust. 1. 

 

Poprawka   21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zezwoleń na wywóz produktów 

niewymienionych w wykazie udziela się na 

konkretne produkty i konkretnym 

użytkownikom końcowym. Zezwolenia są 

udzielane przez właściwy organ państwa 

członkowskiego, w którym eksporter ma 

miejsce pobytu lub siedzibę, lub – w 

przypadku gdy eksporter jest osobą mającą 

miejsce pobytu lub siedzibę poza Unią – 

przez właściwy organ państwa 

członkowskiego, w którym znajduje się 

dany produkt. Zezwolenia są ważne na 

terytorium całej Unii. Zezwolenia są ważne 

przez okres jednego roku i mogą zostać 

przez właściwy organ przedłużone. 

3. Zezwoleń na wywóz produktów 

niewymienionych w wykazie udziela się na 

konkretne produkty i konkretnym 

użytkownikom końcowym. Zezwolenia są 

udzielane przez właściwy organ państwa 

członkowskiego, w którym eksporter ma 

miejsce pobytu lub siedzibę, lub – w 

przypadku gdy eksporter jest osobą mającą 

miejsce pobytu lub siedzibę poza Unią – 

przez właściwy organ państwa 

członkowskiego, w którym znajduje się 

dany produkt. Zezwolenia są ważne na 

terytorium całej Unii. Zezwolenia są ważne 

przez okres dwóch lat i mogą zostać przez 

właściwy organ przedłużone. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 2 



 

AD\1126803PL.docx 17/26 PE602.925v02-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli nie otrzymano zastrzeżeń, uznaje się, 

że państwa członkowskie, u których 

zasięgano opinii, nie mają zastrzeżeń, i 

państwa te nakładają wymogi uzyskiwania 

zezwoleń w odniesieniu do wszystkich 

„zasadniczo podobnych transakcji”. 

Informują one swoje administracje celne i 

inne właściwe organy krajowe o 

wymogach uzyskiwania zezwoleń. 

Jeżeli nie otrzymano zastrzeżeń, uznaje się, 

że państwa członkowskie, u których 

zasięgano opinii, nie mają zastrzeżeń, i 

państwa te nakładają wymogi uzyskiwania 

zezwoleń w odniesieniu do wszystkich 

„zasadniczo podobnych transakcji”. 

Informują one swoje administracje celne i 

inne właściwe organy krajowe o 

wymogach uzyskiwania zezwoleń. 

Ponadto w przypadku braku zastrzeżeń 

Komisja ocenia potrzebę przyjęcia aktów 

delegowanych zmieniających wykazy 

produktów podwójnego zastosowania 

określonych w załączniku I i sekcji B 

załącznika IV poprzez dodanie pozycji, o 

których mowa w ust. 1, 2 i 3, do tych 

wykazów zgodnie z procedurami 

przewidzianymi w art. 16. 

Uzasadnienie 

Jeśli wszystkie państwa członkowskie są zgodne co do tego, że dany produkt wymaga 

zezwolenia, logiczne jest, że powinno się rozważyć dodanie go do wykazu kontrolnego w celu 

stałej kontroli. 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Indywidualne zezwolenia na 

wywóz i globalne zezwolenia na wywóz są 

ważne przez okres jednego roku i mogą 

zostać przez właściwy organ przedłużone. 

Globalne zezwolenia na wywóz dla dużych 

projektów są ważne przez okres ustalany 

przez właściwy organ. 

3. Indywidualne zezwolenia na 

wywóz i globalne zezwolenia na wywóz są 

ważne przez okres dwóch lat i mogą zostać 

przez właściwy organ przedłużone. 

Globalne zezwolenia na wywóz dla dużych 

projektów są ważne przez okres ustalany 

przez właściwy organ. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Eksporterzy dostarczają właściwemu 

organowi wszystkich odnośnych informacji 

wymaganych przy składaniu wniosków o 

wydanie indywidualnych i globalnych 

zezwoleń na wywóz, aby zapewnić pełne 

informacje, w szczególności dotyczące 

użytkownika końcowego, kraju 

przeznaczenia i końcowych zastosowań 

wywożonego produktu. 

Eksporterzy dostarczają właściwemu 

organowi wszystkich odnośnych informacji 

wymaganych przy składaniu wniosków o 

wydanie indywidualnych i globalnych 

zezwoleń na wywóz, aby zapewnić pełne 

informacje, w szczególności dotyczące 

użytkownika końcowego, kraju 

przeznaczenia i końcowych zastosowań 

wywożonego produktu. W przypadku 

użytkowników końcowych rządowych, 

dostarczone informacje wyraźnie 

określają podmiot, departament, agencję 

lub jednostkę, która będzie ostatecznym 

użytkownikiem końcowym wywożonego 

produktu. 

Uzasadnienie 

Należy zapewnić, że jest jasno określone, kto lub jaki podmiot jest użytkownikiem końcowym 

produktu, na możliwie najwyższym poziomie szczegółowości. 

 

Poprawka   25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) poszanowanie praw człowieka w 

państwie końcowego przeznaczenia, jak 

również poszanowanie przez to państwo 

międzynarodowego prawa humanitarnego; 

b) poszanowanie prawa dotyczącego 

praw człowieka w państwie końcowego 

przeznaczenia, jak również poszanowanie 

przez to państwo międzynarodowego 

prawa humanitarnego; 

 

Poprawka   26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) wzmocnienie kontroli zgodnie z 

kryteriami ustanowionymi we wspólnym 

stanowisku 2008/944/WPZiB, odniesieniu 
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do wywozu do przedsiębiorstw, osób lub 

państw, w których brakuje niezbędnych 

elementów bezpieczeństwa pozwalających 

uniknąć hakerstwa lub cyberkradzieży lub 

im zapobiegać, a także w odniesieniu do 

państw, które mogłyby potencjalnie 

działać jako pośrednicy dla państw 

znajdujących się na liście państw objętych 

embargiem lub zakazem wywozu lub też 

mogących stanowić zagrożenie dla praw 

człowieka; 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest konieczna, ponieważ stanowi logiczne rozszerzenie wykazu 

zawartego w art. 14 ust. 1, który został już znacznie zmieniony we wniosku Komisji. 

 

Poprawka   27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fb) zachowanie się państwa 

kupującego wobec społeczności 

międzynarodowej, a w szczególności: jego 

nastawienie do terroryzmu, charakter jego 

sojuszy i poszanowanie przez niego prawa 

międzynarodowego; 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest konieczna, ponieważ stanowi logiczne rozszerzenie wykazu 

zawartego w art. 14 ust. 1, który został już znacznie zmieniony we wniosku Komisji. 

 

Poprawka   28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f c (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fc) zgodność wywożonych produktów 

podwójnego zastosowania lub sprzętu 

z technicznymi i ekonomicznymi 

możliwościami państwa-odbiorcy, 

uwzględniając fakt, że pożądane jest, by 
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państwa zaspokajały swoje uzasadnione 

potrzeby bezpieczeństwa i obronności przy 

jak najmniejszym przeznaczeniu zasobów 

ludzkich i gospodarczych na rzecz 

uzbrojenia; 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest konieczna, ponieważ stanowi logiczne rozszerzenie wykazu 

zawartego w art. 14 ust. 1, który został już znacznie zmieniony we wniosku Komisji. 

 

Poprawka   29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie nie powinny 

przyznawać lub powinny odwołać 

indywidualne lub globalne zezwolenia na 

wywóz lub zezwolenia na usługi 

pośrednictwa lub pomoc techniczną na 

podstawie niniejszego rozporządzenia, 

jeżeli: 

 a)  istnieje poważne ryzyko, że 

produkty mogłyby być wykorzystane do 

naruszenia praw człowieka; 

 b)  ramy prawne lub uzgodnienia 

techniczne w państwie przeznaczenia nie 

zapewniają odpowiednich zabezpieczeń 

przed poważnymi nadużyciami w 

dziedzinie praw człowieka. 

Uzasadnienie 

W przypadku udokumentowanych poważnych naruszeń prawa dotyczącego 

międzynarodowych praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego odmowa 

udzielenia zezwolenia na wywóz lub jego cofnięcie musi mieć charakter obowiązkowy. W 

żadnych okolicznościach Unia Europejska nie może przyczyniać się do naruszania praw 

człowieka. Zasadne jest przyjęcie tej samej logiki obowiązku przy wydawaniu odmowy, która 

już jest stosowana w kontekście kontroli wywozowych dotyczących broni konwencjonalnej, 

gdzie państwo członkowskie odmawia wydania zezwolenia w przypadku nieścisłości z 

kryterium jeden, dwa i trzy lub cztery wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB. 
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Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dla stosowania tych kryteriów 

Komisja i Rada udostępniają wytyczne lub 

zalecenia w celu zapewnienia wspólnych 

ocen ryzyka przez właściwe organy państw 

członkowskich. 

2. Dla stosowania tych kryteriów 

Komisja i Rada udostępniają wytyczne lub 

zalecenia w celu zapewnienia wspólnych 

ocen ryzyka przez właściwe organy państw 

członkowskich w momencie wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

Uzasadnienie 

Poprawka jest konieczna ponieważ wytyczne są podstawowym narzędziem do interpretacji dla 

zainteresowanych stron. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wykaz produktów podwójnego 

zastosowania określony w sekcji B 

załącznika I może być zmieniany, jeżeli 

jest to konieczne z uwagi na ryzyka, jakie 

wywóz takich produktów może 

wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie 

poważnych przypadków naruszania praw 

człowieka lub międzynarodowego prawa 

humanitarnego lub naruszenia 

podstawowych interesów bezpieczeństwa 

Unii i jej państw członkowskich; 

b) wykaz produktów podwójnego 

zastosowania określony w sekcji B 

załącznika I może być zmieniany, jeżeli 

jest to konieczne z uwagi na ryzyka, jakie 

wywóz takich produktów może 

wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie 

poważnych przypadków naruszania praw 

człowieka lub międzynarodowego prawa 

humanitarnego lub naruszenia 

podstawowych interesów bezpieczeństwa 

Unii i jej państw członkowskich; W 

przypadkach, gdy szczególnie pilny 

charakter sprawy wymaga usunięcia lub 

dodania określonych produktów w sekcji 

B załącznika I, do aktów delegowanych 

przyjmowanych na podstawie niniejszego 

punktu stosuje się procedurę przewidzianą 

w art. 17. 

Uzasadnienie 

Poprawka konieczna ze względu na szybkie zmiany w technologii i potencjał, jaki niosą ze 
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sobą nowe niebezpieczne technologie, które należy bezzwłocznie dodać do wykazu 

kontrolnego. 

 

Poprawka   32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) Komisja może usunąć produkty z 

wykazu, zwłaszcza jeżeli w szybko 

zmieniającym się otoczeniu 

technologicznym produkty stają się w 

międzyczasie produktami mniej 

powiązanymi lub produktami masowymi, 

łatwo dostępnymi lub łatwo 

modyfikowalnymi z technicznego punktu 

widzenia. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest konieczna, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z art. 16 ust. 2 lit. b). 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje dotyczące stosowania 

kontroli, w tym danych dotyczących 

zezwoleń (liczba, wartość i rodzaj 

zezwoleń i powiązanych miejsc 

przeznaczenia, liczba użytkowników 

zezwoleń generalnych i globalnych, liczba 

podmiotów posiadających ICP, czas 

rozpatrywania wniosków, wielkość i 

wartość handlu obejmującego transfery 

wewnątrzunijne itd.) oraz danych 

dotyczących wywozów produktów 

podwójnego zastosowania dokonywanych 

w innych państwach członkowskich, jeżeli 

są one dostępne; 

a) wszystkie informacje dotyczące 

stosowania kontroli, w tym danych 

dotyczących zezwoleń (liczba, wartość i 

rodzaj zezwoleń i powiązanych miejsc 

przeznaczenia, liczba użytkowników 

zezwoleń generalnych i globalnych, liczba 

podmiotów posiadających ICP, czas 

rozpatrywania wniosków, wielkość i 

wartość handlu obejmującego transfery 

wewnątrzunijne itd.) oraz danych 

dotyczących wywozów produktów 

podwójnego zastosowania dokonywanych 

w innych państwach członkowskich, jeżeli 

są one dostępne; 
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Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) informacje dotyczące 

egzekwowania kontroli, w tym 

szczegółowe informacje dotyczące 

eksporterów, których pozbawiono prawa 

do korzystania z krajowych lub unijnych 

generalnych zezwoleń na wywóz 1, 

informacje o naruszeniach, zajęciach i 

zastosowaniu innych kar ; 

b) wszystkie informacje dotyczące 

egzekwowania kontroli, w tym 

szczegółowe informacje dotyczące 

eksporterów, których pozbawiono prawa 

do korzystania z krajowych lub unijnych 

generalnych zezwoleń na wywóz 1, 

wszelkie informacje o naruszeniach, 

zajęciach i zastosowaniu innych kar; 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dane dotyczące wrażliwych 

użytkowników końcowych i podmiotów 

uczestniczących w budzących podejrzenia 

transakcjach oraz odbytych tras, jeśli 

dostępne. 

c) wszystkie dane dotyczące 

wrażliwych użytkowników końcowych i 

podmiotów uczestniczących w budzących 

podejrzenia transakcjach oraz odbytych 

tras, jeśli dostępne. 

Uzasadnienie 

Poprawka konieczna za względu na wewnętrzną logikę tekstu. Odpowiada ona poprawkom do 

art. 20 ust. 2 lit. a) i b). 

 

Poprawka   36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja i Rada udostępniają 

również, w stosownych przypadkach, 

wytyczne lub opracowują zalecenia w 

sprawie najlepszych praktyk w kwestiach, 

o których mowa w niniejszym 

rozporządzeniu , aby zapewnić 

1. Komisja i Rada udostępniają 

również, w stosownych przypadkach, 

wytyczne lub opracowują zalecenia w 

sprawie najlepszych praktyk w kwestiach, 

o których mowa w niniejszym 

rozporządzeniu , aby zapewnić 
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efektywność unijnego systemu kontroli 

wywozu i spójności jego wdrażania . 

Również właściwe organy państw 

członkowskich służą, w stosownych 

przypadkach, uzupełniającymi wytycznymi 

eksporterom, pośrednikom i podmiotom 

prowadzącym tranzyt mającym miejsce 

pobytu lub siedzibę w danym państwie 

członkowskim. 

efektywność unijnego systemu kontroli 

wywozu i spójności jego wdrażania . 

Również właściwe organy państw 

członkowskich służą, w stosownych 

przypadkach, uzupełniającymi wytycznymi 

eksporterom, zwłaszcza MŚP, pośrednikom 

i podmiotom prowadzącym tranzyt 

mającym miejsce pobytu lub siedzibę w 

danym państwie członkowskim. 

 

Poprawka   37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja i właściwe organy państw 

członkowskich utrzymują, w stosownych 

przypadkach, regularną i wzajemną 

wymianę informacji z państwami trzecimi. 

1. Komisja i właściwe organy państw 

członkowskich utrzymują, w stosownych 

przypadkach, regularną i wzajemną 

wymianę informacji z państwami trzecimi, 

również w kontekście dialogu na temat 

produktów podwójnego zastosowania 

przewidzianego w unijnych umowach o 

partnerstwie i współpracy oraz w 

umowach o partnerstwie strategicznym. 

 



 

AD\1126803PL.docx 25/26 PE602.925v02-00 

 PL 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Tytuł Ustanowienie unijnego systemu kontroli wywozu, transferu, 

pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do 

produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) 

Odsyłacze COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD) 

Komisja przedmiotowo właściwa 

 Data ogłoszenia na posiedzeniu 

INTA 

6.10.2016 
   

Opinia wydana przez 

 Data ogłoszenia na posiedzeniu 

AFET 

6.10.2016 

Sprawozdawca(czyni) komisji 

opiniodawczej 

 Data powołania 

Marietje Schaake 

23.1.2017 

Data przyjęcia 30.5.2017    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

49 

10 

6 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario 

Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James 

Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, 

Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna 

Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra 

Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 

Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, 

Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole 

Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán 

Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz 

Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, 

Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel 

Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, 

Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana 

Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, 

Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, 

Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko 

 



 

PE602.925v02-00 26/26 AD\1126803PL.docx 

PL 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE 
GŁOSOWANIA IMIENNEGO 

49 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo 

Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

PPE Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, 

Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard 

Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, 

Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Željana 

Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica 

S&D Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, 

Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, 

Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano, Boris Zala 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes 

 

10 - 

ECR Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen 

EFDD James Carver 

ENF Jean-Luc Schaffhauser 

NI Georgios Epitideios 

 

6 0 

ENF Mario Borghezio 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat 

NI Janusz Korwin-Mikke 

 

Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 

 


