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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor 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
(COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0704),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0395/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

(9) De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de relevante documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
Commissie dient volledige gegevens en 
documentatie te verstrekken over de 
bijeenkomsten met nationale deskundigen 
die zij belegt in het kader van haar 
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werkzaamheden ter voorbereiding en 
tenuitvoerlegging van gedelegeerde 
handelingen. In dit verband moet de 
Commissie ervoor zorgen dat het 
Europees Parlement naar behoren bij het 
proces wordt betrokken, volgens optimale 
werkmethoden zoals die zijn gebleken uit 
eerdere ervaring op andere 
beleidsterreinen, om zo de beste 
voorwaarden te creëren voor het 
toekomstig toezicht van het Europees 
Parlement op gedelegeerde handelingen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 428/2009 
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 23bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van de lijst van producten 
voor tweeërlei gebruik in bijlage I. Bijlage 
I wordt bijgewerkt binnen de perken van 
lid 1.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 23bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van de lijst van producten 
voor tweeërlei gebruik in bijlage I. Bijlage 
I wordt bijgewerkt binnen de perken van 
lid 1. Wanneer het bij de bijwerking van 
Bijlage I gaat om producten voor 
tweeërlei gebruik die tevens zijn 
opgevoerd in de Bijlagen II bis - octies en 
IV, worden deze bijlagen 
dienovereenkomstig gewijzigd.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 428/2009 
Artikel 23 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 9, lid 1, en artikel 15, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van Verordening (EU) 
nr. ../… [deze verordening].

2. De in artikel 9, lid 1, en artikel 15, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar met ingang van ... *. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
elke termijn tegen deze verlenging 
bezwaar aantekent.
__________
* PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening in 
te vullen.

Or. en
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TOELICHTING

Uit hoofde van Verordening (EG) nr. 428/20091 controleert de EU de uitvoer van producten 
die van civiele aard zijn, maar voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Bijlage I 
omvat de EU-lijst van gecontroleerde producten waarin de besluiten tot uiting komen die bij 
consensus zijn genomen in het kader van internationale regelingen voor uitvoercontrole2.  
Gecontroleerde producten mogen het douanegebied van de EU niet verlaten zonder een 
uitvoervergunning3. De in Bijlage II opgenomen algemene uitvoervergunningen betreffen de 
uitvoer van bepaalde producten met een lager risico naar bepaalde bestemmingen.

Het kader voor de uitvoercontrole van goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik dient 
een tweeledig doel: de controle is gericht op de indamming van het risico van proliferatie en 
militair gebruik zonder de legale handel te belemmeren. Derhalve is het van essentieel belang 
om een redelijk evenwicht tussen deze punten van zorg te vinden. 

Verordening (EG) nr. 428/2009 betreffende het Europese systeem voor de uitvoercontrole van 
producten voor tweeërlei gebruik en de daarin opgenomen bijlagen met de lijsten van 
gecontroleerde producten en bestemmingen wordt bijgewerkt in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure. Dit voorstel is gericht op het stroomlijnen van de procedures in het 
kader van de EU-regeling voor uitvoercontrole middels het invoeren van gedelegeerde 
handelingen voor de regelmatige bijwerkingen van Bijlage I en wijzigingen van Bijlage II.

Het stroomlijnen van de bijwerkingen van Bijlage I

De snelle technologische vooruitgang leidt tot voortdurende herzieningen van de 
internationale controlelijsten van producten voor tweeërlei gebruik. Hoewel besluiten van 
internationale uitvoercontroleregelingen wettelijk niet-bindend zijn, houden de internationale 
verplichtingen van de lidstaten in dat de EU-lijst voor de uitvoercontrole van producten voor 
tweeërlei gebruik vaak moet worden bijgewerkt.    

Om twee belangrijke redenen is het nodig de bestaande procedures te vereenvoudigen en 
sneller te laten verlopen. Er kunnen zich veiligheidsproblemen voordoen ten gevolge van 
vertragingen bij het uitvoeren van besluiten inzake het verscherpen van de controles. Bij 
opschorting van de controle kan een verlate uitvoering het concurrentievermogen van de 
Europese exporteurs aantasten, wanneer derde landen hun uitvoercontroles sneller afschaffen 
dan de EU4.

De bijwerkingen van Bijlage I geschieden om te voldoen aan de internationale verplichtingen 
hetgeen leidt tot de bijna automatische omzetting in het EU-recht van internationaal 
overeengekomen controles op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik.  Uit hoofde 
                                               
1 PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.
2 De Australiëgroep (AG) voor biologische en chemische producten, de Groep van nucleaire exportlanden (NSG) 
voor civiele nucleaire producten, het Missile Technology Control Regime (MTCR) en het Wassenaar 
Arrangement (WA) voor conventionele wapens, en producten en technologieën voor tweeërlei gebruik.
3 De algemene uitvoervergunning van de EU, nationale algemene uitvoervergunningen, globale of individuele 
vergunningen.
4 De uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik neemt 5% tot 10% van de totale EU-uitvoer voor zijn 
rekening.
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van de bestaande regels wordt Verordening (EG) nr. 428/2009 bijgewerkt middels de gewone 
wetgevingsprocedure. 

Dit is een moeizaam en lang proces gebleken, terwijl regelmatige en tijdige bijwerkingen 
noodzakelijk zijn. De huidige herziening van Bijlage I om de in 2009 en 2010 
overeengekomen aanpassingen op te nemen, werd pas in maart 2012 door het Parlement 
goedgekeurd. Bovendien heeft het Parlement in het kader van een omslachtige en 
ingewikkelde wetgevingsprocedure van grotendeels technische aard geen echte mogelijkheid 
om als amenderende instelling op te treden. 

Aangezien de gewone wetgevingsprocedure op dit gebied niet het meest efficiënte middel is 
gebleken, stemt uw rapporteur ermee in dat de bevoegdheden voor de bijwerking van Bijlage 
I aan de Commissie moeten worden gedelegeerd. Aldus zou de lijst van gecontroleerde 
producten met een minimum aan tijdverlies, indien nodig, twee keer per jaar of zelfs vaker 
kunnen worden herzien.

Snellere wijzigingen van Bijlage II

Zes bestaande soorten algemene uitvoervergunningen van de EU1 (opgenomen in Bijlage II) 
betreffen de "niet-gevoelige" uitvoer met een lager risico van precies afgebakende producten 
naar specifieke bestemmingen onder concrete voorwaarden voor het gebruik. Dit systeem 
maakt de uitvoer van gecontroleerde producten op een kortere termijn mogelijk zonder dat 
globale of individuele vergunningen moeten worden aangevraagd.

De EU moet in staat zijn vlug te reageren op de snel veranderende internationale 
omstandigheden door bepaalde landen of producten uit het toepassingsgebied van de 
bestaande algemene uitvoervergunningen te halen.  Het vermogen om Bijlage II in dergelijke 
gevallen snel te wijzigen is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat alleen transacties 
met een laag risico plaatsvinden. Een vereenvoudigde uitvoer moet zeer snel worden gestopt, 
wanneer de veiligheidssituatie verslechtert.

Conclusies

Het uitvoercontrolesysteem van de EU heeft tot doel voor non-proliferatie te zorgen zonder de 
concurrentie en het concurrentievermogen te beperken. Het Commissievoorstel strookt met de 
doelstelling om ervoor te zorgen dat de EU-controlelijsten met een minimale vertraging 
worden bijgewerkt waarbij de snelheid en flexibiliteit worden vergroot.  Dit maakt een snelle 
aanpassing aan de veranderende externe omstandigheden mogelijk ten einde zowel 
opdoemende proliferatierisico's aan te pakken als ervoor te zorgen dat de Europese industrie 
niet in een ongunstige concurrentiepositie terechtkomt.

De toekomstige herziening van het systeem voor tweeërlei gebruik zou een belangrijke stap 
moeten vormen op weg naar meer efficiëntie, transparantie en evenredigheid zonder dat de 
doeltreffendheid van de controles in het gedrang komt. Uw rapporteur moedigt de Commissie 
aan om de inspanningen met het oog op de ontwikkeling van een e-systeem voor producten 
voor tweeërlei gebruik en van een EU-opleidingsprogramma over uitvoercontroles te 

                                               
1 Bijlagen II bis tot en met II septies van Verordening (EG) nr. 428/2009.
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intensiveren waarbij ervoor wordt gezorgd dat de KMO in en buiten de interne markt kunnen 
concurreren.  Een en ander zou moeten leiden tot de verwezenlijking van het algemene doel 
van het vereenvoudigen van het systeem en het sneller laten verlopen van de processen om de 
last voor de exporteurs en de autoriteiten te verminderen, de veiligheid te verhogen en het 
concurrentievermogen te stimuleren. In het licht van het belang van de industrie voor 
producten voor tweeërlei gebruik is het van essentieel belang om de gelijke behandeling van 
de exporteurs te waarborgen.

Uw rapporteur dringt andermaal erop aan de samenhang van het EU-beleid in het kader van 
de internationale uitvoercontroleregelingen van intergouvernementele aard te vergroten. Ten 
einde haar coördinerende en vertegenwoordigende rol te versterken en de transparantie te 
verbeteren zou de Commissie moeten overwegen om toe te treden tot of ten minste de status 
van waarnemer te verwerven bij controleregelingen waarvan zij nog geen lid is1.

Uw rapporteur onderstreept dat het Parlement veeleer tot taak heeft algemeen toezicht op het 
EU-beleid inzake uitvoercontrole te houden dan voor het "microbeheer" ervan te zorgen. Het 
welslagen van de huidige Europese uitvoercontroleregeling hangt voornamelijk af van de 
inspanningen van de lidstaten, die moeten zorgen voor een juiste handhaving van de 
gemeenschappelijke wetgeving en het blokkeren van de illegale uitvoer en doorvoer van 
gevoelige goederen. Het risico van niet-toegestane uitvoer vanaf het EU-grondgebied kan 
worden beperkt door het intensiveren van de coördinatie zowel op nationaal niveau als tussen 
de agentschappen (verbeterde douanecontrole, samenwerking van de politiediensten, 
inlichtingendiensten en openbare aanklagers) en doeltreffende sancties voor schendingen van 
de uitvoercontrole van producten voor tweeërlei gebruik.

Ter waarborging van de horizontale aanpak van de regeling van gedelegeerde handelingen, 
zoals bedoeld in artikel 290 van het Verdrag van Lissabon, stelt uw rapporteur amendementen 
op de tekst voor, zodat deze strookt met de hoofdpunten van het standpunt van het Parlement 
ten aanzien van de zogenaamde "algemene handelswetten".

                                               
1 Het Missile Technology Control Regime (MTCR) en het Wassenaar Arrangement (WA).


