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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia 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
(0000/2014 – C7-0000-2014 – 2011/0310(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (00000/2014 – C7–
0000/2014),

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku 
Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0704),

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 72 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu 
Międzynarodowego (A7-0000/2014),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej 
rezolucji;

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4. stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 
aktu ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, 
że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone oraz do zlecenia, 
w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi oświadczeniami załączonymi do 
niniejszej rezolucji;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Teksty przyjęte dnia 23.10.2012, P7_TA(2012)0383. 
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ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie przeglądu 

systemu kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania

Parlament Europejski, Rada i Komisja uznają znaczenie ciągłej poprawy 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.

Trzy instytucje uważają, że konieczne jest unowocześnienie i dalsze uspójnienie systemu, aby 

móc sprostać nowym zagrożeniom i szybkim zmianom technologicznym, ograniczyć 

zakłócenia, stworzyć prawdziwy wspólny rynek dla produktów podwójnego zastosowania 

(ujednolicone równe warunki dla eksporterów) i nadal służyć państwom trzecim jako model 

kontroli wywozu.

W tym celu należy usprawnić proces aktualizacji wykazów kontrolnych (załączniki do 

rozporządzenia), udoskonalić analizę ryzyka i wymianę informacji, opracować ulepszone 

normy przemysłowe i zmniejszyć rozbieżności w procesie wdrażania.

Parlament Europejski, Rada i Komisja przyjmują do wiadomości kwestie dotyczące wywozu 

pewnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), które mogą być 

wykorzystywane w związku z naruszeniami praw człowieka oraz aby zagrozić 

bezpieczeństwu UE – w szczególności technologii wykorzystywanych do masowego nadzoru, 

monitoringu, obserwacji, śledzenia i cenzurowania – jak również do powodowania wad 

oprogramowania.

W związku z tym rozpoczęły się konsultacje techniczne, w tym w ramach unijnych 

wzajemnych wizytacji dotyczących produktów podwójnego zastosowania, grupy 

koordynacyjnej ds. produktów podwójnego zastosowania i systemów kontroli wywozu, jak 

również nadal podejmowane są działania, aby zaradzić sytuacjom nadzwyczajnym przez 

zastosowanie sankcji (zgodnie z art. 215 TFUE) lub środków krajowych. Podejmowane będą 

również zintensyfikowane wysiłki, aby propagować umowy wielostronne w kontekście 

systemów kontroli wywozu, zostaną też przeanalizowane możliwości zajęcia się tą kwestią 

w kontekście obecnie prowadzonego przeglądu unijnej polityki kontroli wywozu produktów 

podwójnego zastosowania oraz w związku z przygotowaniem komunikatu Komisji. W tym 

kontekście trzy instytucje odnotowały porozumienie z 4 grudnia 2013 r. osiągnięte przez 

państwa uczestniczące w porozumieniu z Wassenaar, aby przyjąć kontrole w odniesieniu do 

złożonych narzędzi nadzoru umożliwiających nieupoważnionym dostęp do systemów 

komputerowych oraz w odniesieniu do systemów nadzorowania sieci internetowych.

Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązują się również do dalszego rozwijania 
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obecnego „uniwersalnego” mechanizmu dla produktów podwójnego zastosowania 

niemieszczących się w załączniku I do rozporządzenia, aby jeszcze bardziej umocnić system 

kontroli wywozu i jego zastosowanie na jednolitym rynku europejskim.
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Oświadczenie Komisji w sprawie aktów delegowanych

W kontekście niniejszego rozporządzenia Komisja przypomina o zobowiązaniu podjętym na 
mocy ust. 15 porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim a Komisją Europejską, dotyczącym przekazywania Parlamentowi wszelkich 
informacji i pełnej dokumentacji na temat posiedzeń z udziałem ekspertów krajowych 
w ramach prac przygotowawczych nad aktami delegowanymi.

Oświadczenie Komisji w sprawie aktualizacji rozporządzenia

Aby zapewnić bardziej zintegrowane, skuteczne i spójne podejście europejskie do 
przemieszczania (wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu) produktów 
strategicznych, Komisja jak najszybciej przedstawi nowy wniosek dotyczący 
uaktualnienia rozporządzenia.
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UZASADNIENIE

Obecnie, w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, dokonuje się aktualizacji 
załączników do rozporządzenia w sprawie produktów i technologii podwójnego 
zastosowania nr 428/2009 zawierającego wykazy kontrolowanych produktów i miejsc 
przeznaczenia. Niniejszy wniosek wynikający z dostosowania do traktatu lizbońskiego 
usprawni procedury unijnego systemu kontroli wywozu poprzez wprowadzenie aktów 
delegowanych w odniesieniu do regularnych aktualizacji załącznika I oraz zmian do 
załącznika II.

Po przyjęciu przez Parlament stanowiska w pierwszym czytaniu, co miało miejsce 23 
października 2012 r., w dniu 17 grudnia 2013 r. zakończono nieformalne negocjacje 
mające na celu osiągnięcie wczesnego porozumienia w drugim czytaniu. W dniu 21 
stycznia 2014 r. członkowie Komisji Handlu Międzynarodowego zdecydowaną 
większością głosów zatwierdzili tekst będący owocem negocjacji. Po weryfikacji przez 
prawników lingwistów Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko 
potwierdzające porozumienie dnia 3 marca 2014 r.

Sprawozdawca zaleca zatwierdzenie bez zmian stanowiska Rady w pierwszym czytaniu 
oraz wspólnego oświadczenia trzech instytucji przy uwzględnieniu oświadczeń Komisji w 
sprawie aktów delegowanych i reformy systemu kontroli wywozu produktów o znaczeniu 
strategicznym. Wszystkie trzy oświadczenia mają zostać opublikowane razem z 
ostatecznym aktem ustawodawczym.


