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I. INDLEDNING

Den 7. november 2011 forelagde Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet sit forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om 

en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.1

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning den 23. oktober 20122.

Omnibuspakken om handel, der var til forhandling på dette tidspunkt, indeholdt ligeledes 

forslag om delegerede retsakter, der er relevante for det foreliggende forslag. For at sikre 

konsekvens mellem disse forordninger og det foreliggende forslag var der enighed om at 

afvente resultatet af omnibuspakken om handel.

I juni 2013 blev der indgået et kompromis om omnibuspakken om handel3. Efterfølgende blev 

der ført forhandlinger med henblik på hurtigt at nå til enighed om det foreliggende forslag ved 

andenbehandlingen. 4

På det endelige uformelle trilogmøde den 17. december 2013 nåede de to lovgivere til 

foreløbig enighed om en kompromispakke.

Den 21. januar 2014 godkendte Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel (INTA) 

resultatet af trilogforhandlingerne.

                                                       
1 Dok. 16726/11.
2 Dok. 15611/12.
3 Dok. 13284/13.
4 Dok. 11454/13 og 12203/13.
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Den 21. januar 2014 sendte formanden for INTA formandskabet en skrivelse, hvoraf det 

fremgik, at formanden for INTA, hvis den holdning, Rådet formelt sendte til Parlamentet, 

svarede til den, der forelå i bilaget til skrivelsen, ville henstille til plenarforsamlingen at 

acceptere Rådets holdning uden ændringer.

På grundlag heraf nåede Rådet den 11. februar 2014 (via Coreper den 29. januar 2014) til 

politisk enighed om forslaget. 5

Under hensyn til ovenstående enighed og efter den juridiske og sproglige gennemgang vedtog 

Rådet sin førstebehandlingsholdning den 3. marts 2014 efter den almindelige 

lovgivningsprocedure i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF).

II. FORMÅL

Forslaget til forordning sigter mod gennem delegerede retsakter fra Kommissionen at sikre 

regelmæssige og rettidige ajourføringer af EU's kontrolliste over produkter med dobbelt 

anvendelse i henhold til de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne har indgået i de 

internationale eksportkontrolregimer.

Med henblik på at sikre en hurtig reaktion fra EU på ændrede vilkår i forbindelse med 

vurderingen af udførslens følsomhed i forbindelse med en generel EU-udførselstilladelse 

indeholder det desuden bestemmelser om sletning af bestemmelsessteder fra 

anvendelsesområdet for sådanne tilladelser, hvis dette i visse tilfælde skulle vise sig 

nødvendigt for at sikre, at kun transaktioner med lav risiko er omfattet.

III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

Rådet nåede til enighed om hovedlinjerne i forslaget for så vidt angår proceduren for 

ajourføring af EU's kontrolliste (bilag I) gennem delegerede retsakter. Der blev indført 

ændringer vedrørende følgende vigtige spørgsmål:

                                                       
5 Dok. 5480/14.
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- Anvendelsesområdet for delegerede retsakter blev gjort mere eksplicit for at slette 

bestemmelsessteder fra de generelle EU-udførelsestilladelser, dvs. hvis sådanne 

bestemmelsessteder bliver genstand for våbenembargoer.

- Kommissionen tillægges delegerede beføjelser for en periode på fem år, som stiltiende 

fornys.

- I tilfælde af ajourføring af EU's kontrollister (bilag I) over produkter med dobbelt 

anvendelse, der også er opført i visse andre bilag til forordningen, skal disse bilag 

ændres i overensstemmelse hermed.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen anerkendte desuden i en fælles erklæring

vigtigheden af løbende at øge effektiviteten og sammenhængen i EU's strategiske ordning for 

kontrol med udførsel og sikre et højt sikkerhedsniveau samt en passende gennemsigtighed 

uden at hindre konkurrenceevnen og den lovlige handel med produkter med dobbelt 

anvendelse. Dette vil fortsat blive behandlet også i forbindelse med den løbende gennemgang 

af EU's politik for kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse.

IV. KONKLUSION

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det kompromis, som der blev opnået enighed om i 

forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet med støtte fra Kommissionen. Dette 

kompromis blev godkendt gennem vedtagelse af en politisk enighed i Rådet den 11. februar 

2014, via Coreper den 29. januar 2014. 

Formanden for Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel har i en skrivelse af 

21. januar 2014 til formandskabet oplyst, at han vil henstille til plenarforsamlingen, at den 

accepterer Rådets holdning uden ændringer ved Parlamentets andenbehandling med forbehold 

af jurist-lingvistgennemgangen, hvis Rådet formelt sender Parlamentet sin holdning i den 

form, hvori den foreligger i bilaget til skrivelsen.


