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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

(UE) nr …/2014

z dnia

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające

wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu

w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1,

                                               
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. (Dz.U. C …) oraz 

stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia 3 marca 2014 r. [(Dz.U. …)][dotychczas 
nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym)]. Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
z dnia… [(Dz.U. …)] [dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym)] 
[oraz decyzja Rady z dnia …].
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/20091 nałożono wymóg skutecznej kontroli 

produktów podwójnego zastosowania podczas wywozu z Unii, tranzytu przez Unię lub 

dostawy do państwa trzeciego w wyniku usług pośrednictwa świadczonych przez 

pośrednika mającego miejsce pobytu lub siedzibę w Unii.

(2) Aby umożliwić państwom członkowskim i Unii wywiązywanie się z międzynarodowych 

zobowiązań, w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 określono wspólny 

wykaz produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli w Unii. Decyzje 

dotyczące produktów podlegających kontroli podejmowane są w ramach Grupy 

Australijskiej, Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych, Grupy Dostawców 

Jądrowych, porozumienia z Wassenaar oraz konwencji o zakazie broni chemicznej.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 428/2009 stanowi, że wykaz produktów podwójnego 

zastosowania określony w załączniku I do tego rozporządzenia jest aktualizowany zgodnie 

z odpowiednimi zobowiązaniami i obowiązkami oraz wszelkimi ich modyfikacjami, które 

państwa członkowskie przyjęły jako członkowie międzynarodowych systemów 

nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu lub w drodze ratyfikacji 

stosownych traktatów międzynarodowych.

                                               
1 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) Istnieje konieczność regularnej aktualizacji wykazu produktów podwójnego zastosowania 

określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 celem zapewnienia 

pełnej zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, 

zagwarantowania przejrzystości oraz utrzymania konkurencyjności eksporterów. 

Opóźnienia w aktualizacji tego wykazu produktów podwójnego zastosowania mogą mieć 

negatywny wpływ na bezpieczeństwo oraz międzynarodowe wysiłki w zakresie 

nieproliferacji, jak również na działalność gospodarczą prowadzoną przez eksporterów 

w Unii. Jednocześnie techniczna natura tych poprawek oraz fakt, że poprawki te mają być 

zgodne z decyzjami podjętymi przez międzynarodowe systemy kontroli wywozu, 

oznaczają, że należy stosować w Unii przyspieszoną procedurę wprowadzania w życie 

koniecznych aktualizacji.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 428/2009 wprowadza generalne unijne zezwolenie na wywóz 

jako jeden z czterech rodzajów zezwoleń na wywóz dostępnych w ramach tego 

rozporządzenia. Generalne unijne zezwolenia na wywóz umożliwiają eksporterom 

z siedzibą w Unii wywóz pewnych określonych produktów do pewnych określonych 

miejsc przeznaczenia na warunkach przewidzianych w tych zezwoleniach.

(6) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 określa się obecnie obowiązujące 

w Unii generalne unijne zezwolenia na wywóz. Biorąc pod uwagę charakter takich 

generalnych unijnych zezwoleń na wywóz, może zaistnieć potrzeba usunięcia z zakresu 

tych zezwoleń niektórych miejsc przeznaczenia, w szczególności w wypadku, gdy 

w wyniku zmiany okoliczności okaże się, że ułatwione transakcje eksportowe dotyczące 

określonego miejsca przeznaczenia nie powinny już być objęte zgodą na wywóz w ramach 

generalnego unijnego zezwolenia na wywóz. Takie usunięcie miejsca przeznaczenia 

z zakresu objętego generalnym unijnym zezwoleniem na wywóz nie powinno 

uniemożliwiać eksporterowi ubiegania się o inny rodzaj zezwolenia na wywóz na 

podstawie odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 428/2009.
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(7) W celu zapewnienia regularnej i terminowej aktualizacji wspólnego wykazu produktów 

podwójnego zastosowania w zgodzie z obowiązkami i zobowiązaniami, które państwa 

członkowskie przyjęły na siebie w ramach międzynarodowych systemów kontroli 

wywozu, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie 

z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do zmian 

załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 w zakresie określonym w art. 15 tego 

rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowane konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.

(8) W celu umożliwienia Unii szybkiego reagowania na zmianę okoliczności w zakresie oceny 

wrażliwości produktów wywożonych na podstawie generalnych unijnych zezwoleń na 

wywóz, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania, zgodnie z art. 290 

TFUE, aktów dotyczących zmian załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 

odnośnie do usuwania miejsc przeznaczenia z zakresu objętego generalnym unijnym 

zezwoleniem na wywóz. Biorąc pod uwagę fakt, że takie zmiany powinny następować 

jedynie w reakcji na ocenę, z której wynika, że zwiększył się stopień ryzyka związanego 

z danymi produktami wywożonymi i że dalsze wykorzystywanie generalnych unijnych 

zezwoleń na wywóz w stosunku do tych towarów wywożonych mogłoby mieć 

natychmiastowy szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo Unii i jej państw członkowskich, 

istnieje możliwość zastosowania przez Komisję trybu pilnego.

(9) Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, 

terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 428/2009,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
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Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 428/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„W celu zapewnienia, aby generalne unijne zezwolenia na wywóz opisane w załącznikach 

IIa-IIf obejmowały tylko transakcje niskiego ryzyka, Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23a w celu usunięcia miejsc 

przeznaczenia z zakresu objętego tymi generalnymi unijnymi zezwoleniami na wywóz, 

jeżeli takie miejsca przeznaczenia stają się przedmiotem embarga na broń, jak określono 

w art. 4 ust. 2. 

W przypadkach takiego embarga na broń, gdy szczególnie pilny charakter sprawy wymaga 

usunięcia określonych miejsc przeznaczenia z zakresu objętego generalnym unijnym 

zezwoleniem na wywóz, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie 

niniejszego ustępu stosuje się procedurę przewidzianą w art. 23b.”;

2) w art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23a 

dotyczących aktualizacji wykazu produktów podwójnego zastosowania określonego 

w załączniku I. Aktualizacji załącznika I dokonuje się w zakresie określonym 

w ust. 1 niniejszego artykułu. Jeśli aktualizacja załącznika I dotyczy produktów 

podwójnego zastosowania, które są wymienione również w załącznikach IIa-IIg lub

IV, załączniki te odpowiednio się zmienia.”;
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3) dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 23a

„1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 1 

i art. 15 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ….. * . Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć 

miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużane na okresy tej samej długości, chyba że Parlament 

Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 

miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 3, może zostać 

odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja 

o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. 

Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

                                               
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 3 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu

w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu

i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak

i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się 

o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 23b

1. Akty delegowane przyjęte na podstawie niniejszego artykułu wchodzą w życie 

niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie 

z ust. 2. Przy przekazywaniu aktu delegowanego Parlamentowi Europejskiemu

i Radzie podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego 

zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 23a ust. 5. W takim przypadku Komisja 

uchyla akt niezwłocznie po doręczeniu przez Parlament Europejski lub Radę decyzji 

o sprzeciwie.”.
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Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący


