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VERORDENING (EU) Nr. …/2014

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad

tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer,

de overbrenging,de tussenhandel en de doorvoer

van producten voor tweeërlei gebruik

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure1,

                                               
1 Standpunt van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 (PB C …) en standpunt van de 

Raad in eerste lezing van 3 maart 2014 [(PB …)] [(nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad)]. Standpunt van het Europees Parlement van … (PB …) [(nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad)] [en besluit van de Raad van …]
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad1 moeten producten voor 

tweeërlei gebruik aan een doeltreffende controle worden onderworpen bij uitvoer uit of 

doorvoer door de Unie, of bij aflevering aan een derde land als gevolg van tussenhandel-

diensten die worden verleend door een in de Unie ingezeten of gevestigde tussenhandelaar.

(2) Om de lidstaten en de Unie in staat te stellen aan hun internationale verplichtingen te 

voldoen, is in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 de gemeenschappelijke lijst 

vastgesteld van producten voor tweeërlei gebruik die in de Unie aan controle zijn 

onderworpen. Besluiten over de producten die aan controle zijn onderworpen, worden 

genomen in het kader van de Australiëgroep, het Controleregime voor de uitvoer van 

rakettechnologie en -onderdelen, de Groep van nucleaire exportlanden, het Wassenaar 

Arrangement en het Verdrag inzake chemische wapens.

(3) Verordening (EG) nr. 428/2009 bepaalt dat de in bijlage I bij die verordening vastgestelde 

lijst van producten voor tweeërlei gebruik wordt bijgewerkt overeenkomstig de 

desbetreffende verplichtingen en verbintenissen en alle wijzigingen daaraan waarmee de 

lidstaten hebben ingestemd als partij bij de internationale regelingen inzake 

non-proliferatie en uitvoercontrole of door de bekrachtiging van desbetreffende 

internationale verdragen.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een 

communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de 
doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).
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(4) De in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vastgestelde lijst van producten voor 

tweeërlei gebruik moet regelmatig worden bijgewerkt zodat aan de verplichtingen inzake 

internationale veiligheid wordt voldaan, transparantie wordt gewaarborgd en het 

concurrentievermogen van de exporteurs behouden blijft. Vertraging bij de bijwerking van 

die lijst van producten voor tweeërlei gebruik kan ongunstige gevolgen hebben voor de 

veiligheid en de internationale inspanningen inzake non-proliferatie, en voor de 

economische activiteiten van exporteurs in de Unie. Tegelijkertijd vergen de technische 

aard van de wijzigingen en het feit dat die wijzigingen moeten stroken met besluiten die 

zijn genomen in het kader van de internationale regelingen voor uitvoercontrole dat een 

versnelde procedure wordt gevolgd om de noodzakelijke bijwerkingen in de Unie van 

kracht te doen worden.

(5) Verordening (EG) nr. 428/2009 stelt algemene uitvoervergunningen van de Unie in als een 

van de vier soorten uitvoervergunningen waarin die verordening voorziet. Op grond van 

algemene uitvoervergunningen van de Unie kunnen in de Unie gevestigde exporteurs 

onder de in die vergunningen gestelde voorwaarden bepaalde met name genoemde 

producten uitvoeren naar bepaalde met name genoemde bestemmingen.

(6) Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 428/2009 bevat de thans in de Unie geldende algemene 

uitvoervergunningen van de Unie. Gelet op de aard van die algemene uitvoervergunningen 

van de Unie kan het nodig zijn bepaalde bestemmingen uit het toepassingsgebied van die 

vergunningen te halen, in het bijzonder wanneer uit gewijzigde omstandigheden blijkt dat 

steunregelingen voor uitvoer voor een bepaalde bestemming op grond van een algemene 

uitvoervergunning van de Unie niet langer mogen worden toegestaan. Een dergelijke 

uitsluiting van een bestemming van het toepassingsgebied van een algemene uitvoerver-

gunning van de Unie mag een exporteur niet beletten op grond van de relevante bepalingen 

van Verordening (EG) nr. 428/2009 een ander soort uitvoervergunning te vragen.
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(7) Teneinde te garanderen dat de gemeenschappelijke lijst van producten voor tweeërlei 

gebruik regelmatig en tijdig wordt bijgewerkt overeenkomstig de verplichtingen en 

verbintenissen die de lidstaten in het kader van de internationale regelingen voor 

uitvoercontrole zijn aangegaan, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden 

gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU) en binnen het toepassingsgebied van artikel 15 van die 

verordening handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging van bijlage I bij 

Verordening (EG) nr. 428/2009. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau.

(8) Teneinde een snel antwoord van de Unie op gewijzigde omstandigheden met betrekking tot 

de beoordeling van de gevoeligheid van uitvoer op grond van algemene uitvoerver-

gunningen van de Unie mogelijk te maken, moet aan de Commissie de bevoegdheid 

worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen ten 

aanzien van de wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 428/2009 met betrekking 

tot de uitsluiting van bestemmingen en/of producten van het toepassingsgebied van de 

algemene uitvoervergunningen van de Unie. Daar dergelijke wijzigingen enkel mogen 

worden aangebracht naar aanleiding van een beoordeling volgens welke de relevante 

uitvoer een verhoogd risico meebrengt en dat het verdere gebruik van algemene uitvoer-

vergunningen voor die uitvoer onmiddellijk een ongunstige weerslag kan hebben op de 

veiligheid van de Unie en haar lidstaten, mag de Commissie een spoedprocedure 

gebruiken.

(9) De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen 

ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig 

worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

(10) Verordening (EG) nr. 428/2009 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Artikel 1

Verordening (EG) nr. 428/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1) aan artikel 9, lid 1, worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Om ervoor te zorgen dat enkel transacties die weinig risico opleveren onder de in 

bijlagen IIa tot IIf beschreven algemene uitvoervergunningen van de Unie vallen, is de 

Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 23 bis gedelegeerde handelingen vast te 

stellen teneinde bestemmingen van het toepassingsgebied van die algemene 

uitvoervergunningen van de Unie uit te sluiten als dergelijke bestemmingen onder een 

wapenembargo komen te vallen als bedoeld in artikel 4, lid 2.

Indien in het geval van dergelijke wapenembargo's dwingende redenen van urgentie 

vereisen dat bepaalde bestemmingen worden uitgesloten van het toepassingsgebied van een 

algemene uitvoervergunning van de Unie, is de procedure van artikel 23 ter van toepassing 

op de gedelegeerde handelingen die worden vastgesteld op grond van dit lid.";

2) aan artikel 15 wordt het volgende lid toegevoegd:

"3. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 23 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking tot de bijwerking van de lijst van 

producten voor tweeërlei gebruik in bijlage I. Bijlage I wordt bijgewerkt binnen de 

perken van lid 1 van dit artikel. Indien het bijwerken van bijlage I betrekking heeft 

op producten voor tweeërlei gebruik die tevens zijn opgelijst in de bijlagen IIa tot en 

met IIg en IV, worden die bijlagen dienovereenkomstig gewijzigd.";
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3) de volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 23 bis

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden. 

2. De in artikel 9, lid 1, en artikel 15, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van 

vijf jaar met ingang van …*. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het 

einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend voor termijnen van dezelfde duur 

verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad uiterlijk drie maanden voor het 

verstrijken van elke termijn bezwaar maakt tegen een verlenging.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9, lid 1, en artikel 15, lid 3, 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van 

de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 

gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

                                               
* PB: Gelieve de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening in te voegen.
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5. Een overeenkomstig artikel 9, lid 1, en artikel 15, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 

handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen 

een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 

zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van 

twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar

zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de 

Raad met twee maanden verlengd.

Artikel 23 ter

1. Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar wordt gemaakt 

overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de gedelegeerde handeling aan het 

Europees Parlement en aan de Raad wordt vermeld om welke redenen gebruik wordt 

gemaakt van de spoedprocedure.

2. Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 23 bis, lid 5, 

bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde handeling. In dat geval 

trekt de Commissie de handeling onverwijld in na de kennisgeving van het besluit 

waarbij het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt.".



18086/1/13 REV 1 WST/lg 8

DG C 2B NL

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te …, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter


