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I. WPROWADZENIE

W dniu 7 listopada 2011 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, 

transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. 1

Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 2012 r.2

Pakiet „Trade Omnibus”, który był wówczas przedmiotem negocjacji, również zawierał 

propozycje dotyczące aktów delegowanych mających znaczenie dla przedmiotowego 

wniosku. Aby zapewnić spójność między wspomnianymi rozporządzeniami

a przedmiotowym wnioskiem uzgodniono, że należy zaczekać na wynik negocjacji na temat 

pakietu „Trade Omnibus”.

W czerwcu 2013 r. osiągnięto kompromis w sprawie pakietu „Trade Omnibus”3. Następnie 

kontynuowano negocjacje z myślą o osiągnięciu wczesnego porozumienia w drugim czytaniu 

dotyczącego przedmiotowego wniosku. 4

Podczas końcowego posiedzenia w dniu 17 grudnia 2013 w ramach nieformalnych rozmów 

trójstronnych r. współustawodawcy osiągnęli tymczasowe porozumienie w sprawie 

kompromisowego pakietu.  

W dniu 21 stycznia 2014 r. Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu 

Europejskiego zatwierdziła wynik negocjacji trójstronnych. 

                                                       
1 Dok. 16726/11.
2 Dok. 15611/12.
3 Dok. 13284/13.
4 Dok. 11454/13 i 12203/13.
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W dniu 21 stycznia 2014 r. przewodniczący tej komisji wystosował do prezydencji pismo,

w którym wskazał, że jeżeli Rada oficjalnie przekaże Parlamentowi swoje stanowisko

w formie, w jakiej zostało ono przedstawione w załączniku do tego pisma, przewodniczący 

zaleci zgromadzeniu plenarnemu przyjęcie stanowiska Rady bez poprawek.

Na tej podstawie Coreper w dniu 29 stycznia 2014 r. a następnie Rada w dniu 11 lutego 2014 r.

osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie wniosku. 5

Uwzględniając wyżej wymienione porozumienie i w następstwie weryfikacji prawno-

językowej, Rada przyjęła w dniu 3 marca 2014 r. stanowisko w pierwszym czytaniu, zgodnie 

ze zwykłą procedurą ustawodawczą określoną w art. 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE).

II. CEL

Celem proponowanego rozporządzenia jest zagwarantowanie regularnej i terminowej 

aktualizacji unijnego wykazu kontrolnego produktów i technologii podwójnego zastosowania

w zgodzie z obowiązkami i zobowiązaniami, które państwa członkowskie przyjęły na siebie

w ramach międzynarodowych systemów kontroli wywozu.

Ponadto aby dać UE możliwość szybkiego reagowania na zmianę okoliczności w zakresie 

oceny wrażliwości produktów wywożonych na podstawie generalnych unijnych zezwoleń na 

wywóz, rozporządzenie przewiduje usuwanie – gdyby okazało się to w pewnych przypadkach 

konieczne – miejsc przeznaczenia z zakresu takich zezwoleń, by zagwarantować, że 

zezwolenia te obejmują jedynie transakcje niskiego ryzyka.

III. ANALIZA STANOWISKA RADY W PIERWSZYM CZYTANIU

Rada zgodziła się z głównymi założeniami wniosku, jeżeli chodzi o procedurę aktualizacji 

unijnego wykazu kontrolnego (załącznik I) w drodze aktów delegowanych. Wprowadzono 

zmiany dotyczące następujących głównych zagadnień;

                                                       
5 Dok. 5480/14.
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– uściślono zakres stosowania aktów delegowanych, jeżeli chodzi o usuwanie miejsc 

przeznaczenia z generalnych unijnych zezwoleń na wywóz, tzn. jeśli takie miejsca 

przeznaczenia stają się przedmiotem embarga na broń;

– okres przekazania uprawnień Komisji ustalono na pięć lat i będzie on automatycznie 

przedłużany;

– jeśli aktualizacje unijnych wykazów kontrolnych (załącznik I) dotyczą produktów 

podwójnego zastosowania, które są wymienione również w niektórych innych 

załącznikach do rozporządzenia, załączniki te mają być odpowiednio zmienione.

Parlament Europejski, Rada i Komisja uznały ponadto we wspólnym oświadczeniu znaczenie 

ciągłego zwiększania skuteczności i spójności unijnego systemu kontroli wywozu 

strategicznych produktów, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa

i odpowiedniej przejrzystości bez zakłócania konkurencyjności i legalnego handlu produktami 

podwójnego zastosowania. Kwestia ta będzie nadal analizowana w kontekście obecnie 

prowadzonego przeglądu unijnej polityki kontroli wywozu produktów podwójnego 

zastosowania.  

IV. PODSUMOWANIE

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu odzwierciedla kompromis osiągnięty w negocjacjach 

między Radą a Parlamentem Europejskim, w których pośredniczyła również Komisja. 

Kompromis ten został zatwierdzony przez przyjęcie porozumienia politycznego przez 

Coreper w dniu 29 stycznia 2014 r. i Radę w dniu 11 lutego 2014 r. 

Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim 

zasygnalizował w swoim piśmie do prezydencji z dnia 21 stycznia 2014 r., że jeżeli Rada 

przekaże formalnie Parlamentowi swoje stanowisko w formie, w jakiej jest ono zawarte

w załączniku do jego pisma, zaleci on wówczas, aby przyjąć na sesji plenarnej stanowisko 

Rady bez zmian, z zastrzeżeniem weryfikacji prawno-językowej, w drugim czytaniu 

Parlamentu.


