
18086/13 REV 1 ADD 1 VV/ag
DPG RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 5 martie 2014 (06.03)
(OR. en)

Dosar interinstituțional:
2011/0310 (COD)

18086/1/13
REV 1 ADD 1

COMER 298
PESC 1565
CONOP 161
ECO 224
UD 347
ATO 163
CODEC 3063
PARLNAT 330

EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI

Subiect: Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui REGULAMENT 
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de 
produse cu dublă utilizare
- Expunere de motive a Consiliului

Adoptat de Consiliu la 3 martie 2014



18086/1/13 REV 1 ADD 1 VV/ag 1
DG C 2B RO

I. INTRODUCERE

La 7 noiembrie 2011, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului propunerea 

sa de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul 

exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă

utilizare. 1  

Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură la 23 octombrie 2012 2.

Pachetul Omnibus privind comerțul, care făcea obiectul negocierilor la momentul respectiv, 

conținea de asemenea propuneri referitoare la acte delegate relevante pentru actuala 

propunere. Pentru a se asigura coerența între respectivele regulamente și actuala propunere, s-

a convenit să se aștepte rezultatele pachetului Omnibus privind comerțul.

În iunie 2013, s-a obținut un compromis asupra pachetului Omnibus privind comerțul 3. 

Ulterior, negocierile au continuat în vederea ajungerii la un „acord timpuriu în a doua lectură” 

cu privire la actuala propunere. 4  

La trilogul informal final din 17 decembrie 2013, s-a ajuns între colegiuitori la un acord 

provizoriu privind un pachet de compromis.

La 21 ianuarie 2014, Comisia pentru comerț internațional a Parlamentului European (INTA) a 

aprobat rezultatul negocierilor desfășurate în cadrul trilogului. 

                                               
1 Documentul 16726/11.
2 Documentul 15611/12.
3 Documentul 13284/13.
4 Documentele 11454/13 și 12203/13.
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La 21 ianuarie 2014, președintele INTA a adresat o scrisoare Președinției prin care preciza 

faptul că, în eventualitatea în care Consiliul transmite oficial Parlamentului poziția sa în forma 

în care a fost prezentată în anexa la respectiva scrisoare, președintele INTA va recomanda 

Parlamentului reunit în ședință plenară să accepte poziția Consiliului fără amendamente.

Pe această bază, Consiliul, la 11 februarie 2014, (prin intermediul Coreper la 

29 ianuarie 2014), a ajuns la un acord politic cu privire la propunere. 5  

Ținând seama de acordul sus-menționat și în urma revizuirii textului de către experții juriști-

lingviști, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură la 3 martie 2014, în conformitate cu 

procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 294 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE).

II. OBIECTIV

Regulamentul propus urmărește asigurarea unei actualizări periodice și la timp, prin 

intermediul unor acte delegate ale Comisiei, a listei de control a UE de produse cu dublă 

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

regimurilor internaționale de control al exporturilor.

În plus, pentru a permite o reacție rapidă a UE la evoluțiile în ceea ce privește evaluarea 

sensibilității exporturilor în temeiul autorizațiilor generale de export ale UE, regulamentul 

propus prevede eliminarea unor destinații din domeniul de aplicare al unor astfel de autorizații 

dacă acest lucru se dovedește necesar în anumite cazuri pentru a se asigura că numai 

tranzacțiile cu risc scăzut fac obiectul autorizațiilor.

III. ANALIZA POZIȚIEI ÎN PRIMĂ LECTURĂ A CONSILIULUI

Consiliul a convenit cu privire la orientarea generală a propunerii în ceea ce privește 

procedura pentru actualizarea listei de control a UE (anexa I) prin intermediul unor acte 

delegate. Au fost introduse modificări cu privire la următoarele aspecte principale:

                                               
5 Documentul 5480/14.
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- a fost prevăzut un domeniu de aplicare mai explicit pentru actele delegate pentru 

eliminarea unor destinații din autorizațiile generale de export ale UE, respectiv în cazul 

în care astfel de destinații fac obiectul unui embargo asupra armelor;

- perioada acordării competenței de delegare Comisiei a fost specificată a fi de cinci ani, 

cu posibilitatea de a fi reînnoită în mod tacit;

- în cazul în care actualizarea listelor de control ale UE (anexa I) se referă la produse cu 

dublă utilizare care sunt de asemenea enumerate în anumite alte anexe ale 

regulamentului, respectivele anexe se modifică în consecință.

În plus, Parlamentul European, Consiliul și Comisia recunosc, într-o declarație comună, 

importanța îmbunătățirii continue a eficacității și a coerenței regimului de control al UE 

privind exporturile strategice, precum și a asigurării unui înalt nivel de securitate și a 

transparenței adecvate fără a afecta competitivitatea și comerțul legitim cu produse cu dublă 

utilizare. Această chestiune va continua să fie abordată și în contextul revizuirii în curs a 

politicii UE de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare.

IV. CONCLUZIE

Poziția Consiliului în primă lectură reflectă compromisul obținut în cadrul negocierilor dintre 

Consiliu și Parlamentul European și facilitat de asemenea de Comisie. Acest compromis a fost 

aprobat prin adoptarea unui acord politic de către Consiliu la 11 februarie 2014, prin 

intermediul Coreper la 29 ianuarie 2014. 

Președintele Comisiei INTA a Parlamentului European a precizat Președinției, într-o scrisoare 

datată 21 ianuarie 2014, că, în eventualitatea în care Consiliul transmite oficial Parlamentului 

poziția sa în forma în care figurează în anexa la respectiva scrisoare, va recomanda 

Parlamentului reunit în ședință plenară ca poziția Consiliului să se accepte fără amendamente, 

sub rezerva verificării de către experții juriști-lingviști, în a doua lectură a Parlamentului.


