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I. INLEIDING

Op 7 november 2011 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel 

ingediend voor een verordening een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling 

voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten 

voor tweeërlei gebruik.1

Het Europees Parlement heeft op 23 oktober 2012 zijn standpunt in eerste lezing 

aangenomen2.

Het pakket "algemene wetten inzake de handel", waarover op dat moment werd onder-

handeld, bevatte ook voorstellen voor gedelegeerde handelingen die relevant waren voor 

het onderhavige voorstel. Met het oog op de samenhang tussen deze verordeningen en het 

onderhavige voorstel is besloten het resultaat met betrekking tot het pakket "algemene wetten 

inzake de handel" af te wachten.

Over het pakket "algemene wetten inzake handel" is in juni 2013 een compromis bereikt3. 

Daarna zijn de onderhandelingen voortgezet teneinde met betrekking tot dit voorstel tot een 

"akkoord in vervroegde tweede lezing" te komen. 4

Tijdens de laatste informele dialoogvergadering, op 17 december 2013, hebben de mede-

wetgevers een voorlopig akkoord bereikt over een compromispakket.

Op 21 januari 2014 heeft de Commissie internationale handel van het Europees Parlement 

(INTA) het resultaat van de trialoogonderhandelingen goedgekeurd. 

                                                       
1 Document 16726/11.
2 Document 15611/12.
3 Document 13284/13.
4 Documenten 11454/13 en 12203/13.
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Op 21 januari 2014 heeft de voorzitter van die commissie het voorzitterschap per brief laten 

weten dat, indien de Raad het standpunt als vervat in de bijlage bij die brief formeel aan het 

Parlement toezendt, hij de plenaire vergadering zal aanbevelen het standpunt van de Raad 

ongewijzigd te aanvaarden.

Op basis daarvan heeft de Raad (via het Coreper op 29 januari 2014) een politiek akkoord 

over de verordening bereikt. 5

Gelet op dit akkoord en de daaropvolgende juridische en taalkundige bijwerking heeft de 

Raad op 3 maart 2014 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld, overeenkomstig de gewone 

wetgevingsprocedure van artikel 294 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU).

II. DOEL

De voorgestelde verordening heeft ten doel te garanderen dat de EU-controlelijst 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.

Teneinde een snel antwoord van de EU op gewijzigde omstandigheden met betrekking tot de 

beoordeling van de gevoeligheid van uitvoer op grond van algemene EU-uitvoervergunningen 

mogelijk te maken, wordt bovendien voorzien in de mogelijkheid om bestemmingen van het 

toepassingsgebied van die vergunningen uit te sluiten mocht dit in bepaalde gevallen nodig 

zijn om ervoor te zorgen dat alleen transacties die weinig risico opleveren onder de ver-

ordening vallen.

III. ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING

De Raad was het op hoofdlijnen eens met het voorstel wat de procedure voor het actualiseren 

van de EU-controlelijst (bijlage I) door middel van gedelegeerde handelingen betreft. De 

voornaamste punten die werden gewijzigd, zijn:

                                                       
5 Document 5480/14.
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- het expliciteren van het bereik van de gedelegeerde handelingen waarbij bestemmingen 

van het toepassingsgebied van de algemene uitvoervergunningen van de Unie worden 

uitgesloten, d.w.z. wanner die bestemmingen onder een wapenembargo komen te 

vallen;

- de duur van de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie is vastgesteld op vijf jaar, 

met stilzwijgende verlenging;

- indien de actualisering van de EU-controlelijsten (Bijlage I) betrekking heeft op 

producten voor tweeërlei gebruik die ook voorkomen op de lijsten in andere bijlagen 

van de verordening, worden die bijlagen dienovereenkomstig gewijzigd.

Voorts onderkenden het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in een gezamenlijke 

verklaring het belang van de voortdurende verbetering van de doeltreffendheid en de 

samenhang van de EU-regeling voor controle op de uitvoer van strategische producten, 

waarbij een hoog niveau van veiligheid en voldoende transparantie worden gewaarborgd 

zonder dat er wordt geraakt aan het concurrentievermogen en de legitieme handel in

producten voor tweeërlei gebruik. Hieraan zal ook aandacht worden besteed in het kader 

van de lopende toetsing van het beleid van de EU inzake uitvoercontrole op producten voor 

tweeërlei gebruik.

IV. CONCLUSIE

Het standpunt van de Raad in eerste lezing weerspiegelt het compromis dat is bereikt in de 

onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement, welke door de Commissie 

werden gefaciliteerd. Dit compromis werd bekrachtigd door de aanneming van een politiek 

akkoord door de Raad op 11 februari 2014, via het Coreper op 29 januari 2014. 

De voorzitter van de Commissie internationale handel (INTA) van het Europees Parlement 

heeft het voorzitterschap per brief laten weten dat, indien de Raad de bij die brief gevoegde 

tekst formeel als zijn standpunt aan het Parlement doet toekomen, hij de plenaire vergadering 

zal aanbevelen het standpunt van de Raad, na bijwerking door de juristen-vertalers, zonder 

amendementen in de tweede lezing van het Parlement aan te nemen.


