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I. INLEDNING

Den 7 november 2011 förelade kommissionen Europaparlamentet och rådet sitt förslag till 

förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en 

gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av 

produkter med dubbla användningsområden.1

Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 23 oktober 20122.

Samlingsförordningarna om handel, som höll på att förhandlas fram vid det aktuella tillfället, 

innehöll även förslag om delegerade akter som är relevanta för det aktuella förslaget. För att 

se till att dessa förordningar stämde överens med det aktuella förslaget beslutade man att 

invänta resultatet av samlingsförordningarna om handel.

I juni 2013 nåddes en kompromiss om samlingsförordningarna om handel3. Därefter följde 

förhandlingar i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen av det aktuella 

förslaget.4

Vid det sista informella trepartsmötet den 17 december 2013 nådde medlagstiftarna en 

preliminär överenskommelse om ett kompromisspaket.

Den 21 januari 2014 godkände Europaparlamentets utskott för internationell handel resultatet 

av trepartsförhandlingarna.

                                               
1 Dok. 16726/11.
2 Dok. 15611/12.
3 Dok. 13284/13.
4 Dok. 11454/13 och 12203/13.
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Den 21 januari 2014 sände utskottets ordförande ett brev till ordförandeskapet i vilket det 

angavs att om rådet formellt översänder sin ståndpunkt till parlamentet i samma form som i 

bilagan till det brevet kommer utskottets ordförande att rekommendera plenarsammanträdet 

att godta rådets ståndpunkt utan ändringar.

Med detta som grund nådde rådet den 11 februari 2014 (via Coreper den 29 januari 2014) en 

politisk överenskommelse om förslaget.5

Med beaktande av ovannämnda överenskommelse och efter juristlingvisternas granskning 

antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen den 3 mars 2014 i enlighet med det 

ordinarie lagstiftningsförfarande som fastställs i artikel 294 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

II. SYFTE

Den föreslagna förordningen syftar till att, genom kommissionens delegerade akter, 

säkerställa regelbundna och i tid genomförda uppdateringar av EU:s kontrollförteckning över 

produkter med dubbla användningsområden i enlighet med de skyldigheter och åtaganden 

som medlemsstaterna har inom ramen för de internationella exportkontrollsystemen. För att 

möjliggöra en snabb reaktion från EU vid ändrade förhållanden när det gäller bedömningen av 

hur känslig exporten enligt EU:s generella exporttillstånd är, ger den även möjlighet att ta bort 

destinationer från räckvidden för sådana exporttillstånd om detta i särskilda fall skulle visa sig 

nödvändigt för att garantera att enbart transaktioner med låg risk omfattas.

III. ANALYS AV RÅDETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA BEHANDLINGEN

Rådet höll med om huvuddragen i förslaget vad gäller förfarandet vid uppdateringar av EU:s 

kontrollförteckning (bilaga I) genom delegerade akter. Ändringar gällande följande viktiga 

frågor infördes:

                                               
5 Dok. 5480/14.
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– De delegerade akterna gavs ett konkretare tillämpningsområde med avseende på att ta 

bort destinationer från EU:s generella exporttillstånd, tex. om en sådan destination blir 

föremål för ett vapenembargo,

– Den period för delegering av befogenheter till kommissionen specificerades till att vara 

fem år, och ska förlängas med tyst medgivande,

– I de fall då uppdateringarna av EU:s kontrollförteckning (bilaga I) rör produkter med 

dubbla användningsområden som även finns angivna i vissa andra bilagor till 

förordningen ska dessa bilagor ändras på motsvarande sätt.

Därutöver erkänner Europaparlamentet, rådet och kommissionen, i ett gemensamt uttalande, 

betydelsen av att kontinuerligt förbättra effektiviteten och enhetligheten i EU:s ordning för 

strategisk exportkontroll och garantera en hög säkerhetsnivå och lämplig insyn utan att 

hämma konkurrenskraften och den lagliga handeln med produkter med dubbla 

användningsområden. Detta kommer även att fortsätta behandlas inom ramen för den 

pågående översynen av EU:s politik för exportkontroll av produkter med dubbla 

användningsområden.

IV. SLUTSATS

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen återspeglar den kompromiss som med 

kommissionens hjälp nåddes i förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet. Denna 

kompromiss tillstyrktes genom en politisk överenskommelse som antogs av Coreper den 29 

januari 2014 och av rådet den 11 februari 2014. 

Ordföranden för Europaparlamentets utskott för internationell handel meddelade i ett brev av 

den 21 januari 2014 till ordförandeskapet att han, om rådet formellt skulle förelägga 

parlamentet sin ståndpunkt enligt bilagan till brevet, skulle rekommendera 

plenarsammanträdet att godta rådets ståndpunkt utan ändringar vid parlamentets andra 

behandling, med förbehåll för juristlingvisternas slutgranskning.

________________________


