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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, 
överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
(COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0704),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0395/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Kommissionen bör när den förbereder 
och utarbetar delegerande akter se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

(9) Kommissionen bör när den förbereder 
och utarbetar delegerande akter se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt. Kommissionen bör ge 
fullständig information och 
dokumentation om sina möten med 
nationella experter inom ramen för 
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arbetet med att förbereda och genomföra 
delegerade akter. Kommissionen bör i 
detta sammanhang se till att 
Europaparlamentet vederbörligen 
involveras, med utgångspunkt i bästa 
praxis från tidigare erfarenheter på andra 
politikområden, i syfte att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för 
Europaparlamentets framtida kontroll av 
delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 - led 2
Förordning (EG) nr 428/2009
Artikel 15- punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23a om uppdatering av 
förteckningen över produkter med dubbla 
användningsområden i bilaga I.
Uppdateringen av bilaga I ska utföras inom 
det tillämpningsområde som anges i 
punkt 1.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23a om uppdatering av 
förteckningen över produkter med dubbla 
användningsområden i bilaga I. 
Uppdateringen av bilaga I ska utföras inom 
det tillämpningsområde som anges i 
punkt 1. När uppdateringen av bilaga I 
gäller produkter med dubbla 
användningsområden som också 
förtecknas i bilagorna IIa-g eller IV, ska 
dessa bilagor ändras i enlighet därmed.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 - led 3
Förordning (EG) nr 428/2009
Artikel 23a - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 9.1 och 15.3 ska ges på 
obestämd tid från och med den dag 
förordning (EU) nr ../… träder i kraft 
[den här förordningen].

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 9.1 och 15.3 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år 
från och med den … *. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av fem år.
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med lika långa 
perioder, såvida inte Europaparlamentet 
eller rådet motsätter sig en sådan 
förlängning senast tre månader före 
utgången av perioden i fråga.
__________
* EUT: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en
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MOTIVERING

EU kontrollerar enligt förordning (EG) nr 428/20091 export av produkter som är civila till sin 
natur men som kan användas för militära ändamål. Bilaga I till den förordningen innehåller de 
EU-förteckningar över kontrollerade produkter som återspeglar beslut som fattas enhälligt 
inom ramen för internationella exportkontrollordningar2. Kontrollerade produkter får inte 
lämna EU:s tullområde utan exporttillstånd3. Generella exporttillstånd i bilaga II omfattar 
export av vissa produkter med lägre risk till vissa destinationer.

Exportkontrollramarna för produkter och teknik med dubbla användningsområden har ett 
dubbelt syfte: de syftar till att begränsa risken för spridning och militär användning och detta 
utan att hindra legitim handel. Därför är det viktigt att hitta en rimlig balans mellan dessa 
strävanden.

Uppdateringar av förordning (EG) nr 428/2009 som reglerar europeiska ordningen för 
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och dess bilagor med 
kontrollförteckningar görs med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Detta förslag syftar till 
att förenkla förfaranden för EU:s exportkontrollordning genom att införa delegerade akter för 
regelbundna uppdateringar av bilaga I och ändringar av bilaga II.

Förenklingar av uppdateringar av bilaga I

Snabba tekniska framsteg leder till ständiga översyner av internationella kontrollförteckningar 
av produkter med dubbla användningsområden. Även om beslut inom ramen för
internationella exportkontrollordningar inte är rättsligt bindande innebär internationella 
åtaganden från medlemsstaternas sida att det krävs täta uppdateringar av EU:s 
kontrollförteckningar över produkter med dubbla användningsområden.

Förenkling och påskyndande av existerande förfarande krävs av två skäl. Säkerhetsfrågor kan 
uppstå på grund av förseningar av verkställande av beslut om skärpta kontroller. I fråga om 
internationellt borttagande av kontroller kan ett sent genomförande skada europeiska 
exportörers konkurrenskraft när tredjeländer tar bort exportkontrollerna snabbare än EU4.

Uppdateringar av bilaga I genomförs för att uppfylla internationella åtaganden och leder till 
ett i det närmaste automatiskt införlivande i EU-lag av internationellt överenskomna 
kontroller av produkter med dubbla användningsområden. Enligt gällande regler genomförs 
alla uppdateringar av förordning (EG) nr 428/2009 genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Det har visat sig vara en besvärlig och långdragen process när det är regelbundna och 
tidskritiska uppdateringar som behövs. Den nuvarande översynen av bilaga I för att införliva 

                                               
1 EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.
2 Australiengruppen för biologiska och kemiska produkter, Nuclear Suppliers Group (NSG) för civila 
kärntekniska produkter, Missile Technology Control Regime (MTCR) och Wassenaar-arrangemanget för 
konventionella vapen samt varor och teknik med dubbla användningsområden.
3 EU:s generella exporttillstånd, nationella generella exporttillstånd, globala tillstånd eller enskilda licenser.
4 Export av produkter med dubbla användningsområden står för 5–10 procent av EU:s totala export.



PR\892582SV.doc 9/10 PE483.533v01-00

SV

överenskomna förändringar från 2009 och 2010 röstades igenom av parlamentet först i mars 
2012. I ett tungt och komplext lagstiftningsförfarande av i hög grad teknisk natur har 
parlamentet ingen verklig möjlighet att göra ändringar i egenskap av medlagstiftare.

Eftersom det ordinarie lagstiftningsförfarandet har visat sig vara långt ifrån det mest effektiva 
medlet för att uppfylla syftet håller föredraganden med om att befogenheter bör delegeras till 
kommissionen. Detta skulle göra det möjligt att se över kontrollförteckningen med minsta 
möjliga dröjsmål, och vid behov så ofta som två gånger per år eller ännu oftare.

Snabbare ändringar av bilaga II

Sex befintliga typer av EU:s generella exporttillstånd1 (förtecknade i bilaga II) täcker 
lågriskexport av exakt definierade ”icke-känsliga” produkter till vissa destinationer, och med 
konkreta användningsvillkor. Detta system gör det möjligt att exportera kontrollerade 
produkter med kortare varsel, utan att behöva erhålla globala eller enskilda licenser.

EU bör kunna reagera snabbt på hastigt förändrade internationella omständigheter genom att 
avlägsna vissa länder eller produkter från befintliga generella exporttillstånd. Det är ytterst 
viktigt att man i rätt tid kan ändra bilaga II i sådana fall så att endast lågrisktransaktioner äger 
rum. Förenklad export bör omedelbart stoppas när säkerhetssituationen försämras.

Slutsatser

Syftet med EU:s exportkontrollsystem är att säkerställa icke-spridning utan att begränsa 
konkurrensen och konkurrenskraften. Kommissionens förslag tjänar syftet att se till att EU:s 
kontrollförteckningar uppdateras så snart som möjligt, på ett snabbare och flexiblare sätt. 
Detta möjliggör en snabbare anpassning till förändringar av externa omständigheter, både för 
att ta itu med nya spridningsrisker och för att se till att den europeiska industrin inte drabbas 
av konkurrensnackdelar. 

Det är ett viktigt steg i riktning mot den förbättrade effektivitet, transparens och 
proportionalitet som den framtida översynen av systemet för produkter med dubbla 
användningsområden bör innebära, utan att äventyra kontrollernas effektivitet. Föredraganden 
uppmanar kommissionen att intensifiera insatserna för att utveckla e-systemet för produkter 
med dubbla användningsområden och EU-utbildningsprogram för exportkontroll, i syfte att 
säkerställa att små och medelstora företag förblir konkurrenskraftiga inom och utanför den 
inre marknaden. Detta bör tjäna det övergripande syftet att förenkla systemet och påskynda 
förfarandena så att bördan på exportörer och myndigheter minskar, säkerheten förbättras och 
konkurrenskraften förstärks. Med tanke på vikten av industrin för produkter med dubbla 
användningsområden är det av central betydelse att säkerställa likabehandling av exportörer.

Föredraganden upprepar sitt krav på att förbättra konsekvensen i EU:s politik inom ramen för 
internationella exportkontrollordningar av mellanstatlig karaktär. För att förstärka sin 
samordnings- och representationsroll och förbättra transparensen bör kommissionen överväga 
att ansluta sig till eller åtminstone skaffa sig en observatörsstatus i kontrollordningar där den 

                                               
1 Bilagorna IIa och IIf i förordning (EG) nr 428/2009.
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ännu inte är medlem1.

Föredraganden understryker att parlamentets roll är att tillhandahålla den allmänna kontrollen 
över EU:s exportkontrollpolitik snarare än att ”mikroförvalta” den. Framgången för den 
nuvarande europeiska exportkontrollordningen är beroende av insatser från medlemsstaterna 
som måste se till att den gemensamma lagstiftningen efterlevs och stoppa olaglig export och 
transitering av känsliga produkter. Risken för otillåten export från EU:s territorium kan 
minskas genom bättre samordning såväl på statsnivå som mellan myndigheter (förbättrade
tullkontroller, polissamarbete, underrättelsetjänster och åklagarmyndigheter) och genom 
effektiva påföljder för överträdelser av kontrollen av produkter med dubbla 
användningsområden.

För att säkerställa ett helhetsgrepp om de delegerade akterna i enlighet med artikel 290 i 
Lissabonfördraget föreslår föredraganden vissa ändringsförslag till texten så att den 
överensstämmer med huvuddragen i parlamentets ståndpunkt om samlingsförordningarna om 
handel (”trade omnibusses”). 

                                               
1 Missile Technology Control Regime (MTCR) och Wassenaar-arrangemanget.


