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REGULAMENTUL (UE) NR. …/2014

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului

de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului,

serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1,

                                               
1 Poziția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 (JO C …) și Poziția în primă lectură 

a Consiliului din 3 martie 2014 (JO …) (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția 
Parlamentului European din … (JO …) (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia 
Consiliului din … .
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întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului1 impune ca produsele cu dublă utilizare să 

fie supuse unui control eficace atunci când sunt exportate din Uniune , când tranzitează 

teritoriul Uniunii sau când sunt livrate către o țară terță, ca rezultat al serviciilor de 

intermediere prestate de un intermediar rezident sau stabilit în Uniune.

(2) Pentru a permite statelor membre și Uniunii să își respecte angajamentele internaționale, 

anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 stabilește lista comună a produselor cu dublă 

utilizare care fac obiectul controalelor în Uniune. Deciziile privind produsele supuse 

controalelor se iau în cadrul Grupului Australia, al regimului de control al tehnologiei 

rachetelor, al Grupului furnizorilor nucleari, al Aranjamentului de la Wassenaar și al 

Convenției privind armele chimice.

(3) Regulamentul (CE) nr. 428/2009 prevede ca lista produselor cu dublă utilizare prevăzută în 

anexa I la regulamentul respectiv să fie actualizată în conformitate cu obligațiile și 

angajamentele relevante, precum și cu orice modificare a acestora, pe care statele membre 

le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de 

control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în domeniu.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim 

comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și 
tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).
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(4) Lista produselor cu dublă utilizare prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 

trebuie să fie actualizată periodic, ca să se asigure respectarea deplină a obligațiilor 

internaționale de securitate, să se garanteze transparența și să se mențină competitivitatea 

exportatorilor. Actualizarea cu întârziere a listei produselor cu dublă utilizare poate avea 

efecte negative asupra securității și a eforturilor internaționale de neproliferare, precum și 

asupra modului în care exportatorii din Uniune își desfășoară activitățile economice. În 

același timp, caracterul tehnic al modificărilor și faptul că aceste modificări trebuie să fie

în conformitate cu deciziile luate în cadrul regimurilor internaționale de control al 

exporturilor înseamnă că ar trebui utilizată o procedură accelerată pentru a pune în aplicare 

actualizările necesare în Uniune.

(5) Regulamentul (CE) nr. 428/2009 prevede că autorizațiile generale de export ale Uniunii

sunt unul dintre cele patru tipuri de autorizații de export disponibile în temeiul 

regulamentului menționat. Autorizațiile generale de export ale Uniunii permit 

exportatorilor stabiliți în Uniune să exporte anumite produse în anumite destinații sub 

rezerva condițiilor prevăzute în autorizațiile respective.

(6) Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 prevede autorizațiile generale de export ale 

Uniunii aflate în vigoare în Uniune. Având în vedere natura acestor autorizații generale de 

export ale Uniunii, ar putea fi necesară eliminarea din domeniul de aplicare al acestor 

autorizații a anumitor destinații, în special în cazul în care evoluțiile arată că tranzacțiile de 

export facilitate nu ar trebui să mai fie autorizate printr-o autorizație generală de export a 

Uniunii pentru o anumită destinație. Eliminarea unei destinații din domeniul de aplicare al

unei autorizații generale de export a Uniunii nu ar trebui să împiedice un exportator să 

depună cerere pentru un alt tip de autorizație de export în conformitate cu dispozițiile 

corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 428/2009.
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(7) Pentru a asigura actualizarea periodică și la timp a listei comune a produselor cu dublă 

utilizare în conformitate cu obligațiile și angajamentele asumate de statele membre în 

cadrul regimurilor internaționale de control al exporturilor, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

ar trebui să fie delegată Comisiei pentru modificarea anexei I la Regulamentul (CE) 

nr. 428/2009 în conformitate cu articolul 15 din regulamentul menționat. Este deosebit de 

important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(8) Pentru a permite o reacție rapidă a Uniunii la evoluțiile în ceea ce privește evaluarea 

sensibilității exporturilor în temeiul autorizațiilor generale de export ale Uniunii, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie 

delegată Comisiei pentru modificarea anexei II la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 în ceea 

ce privește eliminarea unor destinații din domeniul de aplicare al autorizațiilor generale de 

export ale Uniunii. Având în vedere că aceste modificări ar trebui să fie efectuate numai ca 

răspuns la un risc potențial mai mare în ceea ce privește exporturile corespunzătoare și că 

utilizarea continuă a autorizațiilor generale de export pentru exporturile respective ar putea 

avea un efect negativ iminent asupra securității Uniunii și a statelor membre ale acesteia, 

Comisia poate recurge la o procedură de urgență.

(9) Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure 

transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către 

Parlamentul European și către Consiliu.

(10) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 428/2009 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe:

„Pentru a asigura faptul că numai tranzacțiile cu risc redus fac obiectul autorizațiilor 

generale de export ale Uniunii incluse în anexa IIa - IIf, Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a pentru a elimina destinații din 

domeniul de aplicare al autorizațiilor generale de export ale Uniunii, în cazul în care astfel 

de destinații fac obiectul unui embargou asupra armelor, astfel cum se prevede la 

articolul 4 alineatul (2). 

Atunci când, în cazul unui embargou asupra armelor, din motive imperative de urgență este 

necesară eliminarea unor anumite destinații din domeniul de aplicare al unei autorizații 

generale de export a Uniunii, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se 

aplică procedura prevăzută la articolul 23b.” .

2. La articolul 15, se adaugă următorul alineat:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a 

privind actualizarea listei de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I. 

Actualizarea anexei I se realizează în limitele prevăzute la alineatul (1) din prezentul 

articol. Acolo unde actualizarea anexei I vizează produse cu dublă utilizare care sunt 

enumerate și în anexele IIa - IIg sau în anexa IV, anexele respective se modifică în 

mod corespunzător.”.
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3. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 23a

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la

prezentul articol. 

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 alineatul (1) și la 

articolul 15 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ...*. 

Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni 

înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau 

Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (1) și la articolul 15 

alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de 

Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în 

respectiva decizie. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare publicării 

deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară 

specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele 

delegate care sunt deja în vigoare. 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

                                               
* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și cu articolul 15 

alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului 

respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de 

expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat 

Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două 

luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 23b

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se 

aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu 

alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și 

Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act 

delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 23a alineatul (5). Într-un

astfel de caz, Comisia abrogă fără întârziere actul, în urma notificării deciziei 

Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.”.



18086/1/13 REV 1 DD/neg 8

DGC 2B RO

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre.

Adoptat la …, 

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Președintele Președintele


