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Ontwerpwetgevingsresolutie

Het ontwerpstandpunt van het EP, nadat hieraan door de diensten van het Parlement en 
de Raad in juridisch-taalkundig opzicht de laatste hand is gelegd, komt als volgt te 
luiden:

VERORDENING (EU) 2019/...

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een 

uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor 

tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk 
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HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, 

lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure1,

1 Standpunt van het Europees Parlement van ... (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad) en besluit van de Raad van ... .



RR\1176601NL.docx 3/7 PE634.545v02-00

NL

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen 

om zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie (VEU). De Verdragen zullen niet meer van toepassing zijn op het 

Verenigd Koninkrijk met ingang van de datum van inwerkingtreding van een 

terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na die 

kennisgeving, dat wil zeggen met ingang van 30 maart 2019, tenzij de Europese 

Raad met instemming van het Verenigd Koninkrijk met eenparigheid van stemmen 

tot verlenging van die termijn besluit.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad2 is een gemeenschappelijk stelsel 

voor de controle op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik tot stand 

gebracht, dat nodig is om de veiligheid van de Unie en de internationale veiligheid te 

bevorderen en een gelijk speelveld voor exporteurs in de Unie te creëren.

(3) Verordening (EG) nr. 428/2009 voorziet in uniale algemene uitvoervergunningen ter 

vergemakkelijking van de controles op de uitvoer van producten voor tweeërlei 

gebruik naar bepaalde derde landen die weinig risico oplevert. De uniale algemene 

uitvoervergunning nr. EU001 in bijlage IIbis bij Verordening (EG) nr. 428/2009 is 

momenteel geldig voor Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, 

Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) en de Verenigde Staten van Amerika.

2 Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een 
communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel 
en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).



PE634.545v02-00 4/7 RR\1176601NL.docx

NL

(4) Het Verenigd Koninkrijk is een partij bij de relevante internationale verdragen en lid 

van internationale regimes op het gebied van non-proliferatie, leeft de daarmee 

verband houdende verplichtingen en toezeggingen ten volle na. Het Verenigd 

Koninkrijk voert, in overeenstemming met de bepalingen en doelstellingen van 

Verordening (EG) nr. 428/2009, evenredige en passende controles uit met het oog op 

een doeltreffende aanpak van overwegingen omtrent het voorgenomen eindgebruik 

en het onttrekkingsgevaar.

(5) Aangezien het Verenigd Koninkrijk een belangrijke bestemming is voor in de Unie 

vervaardigde producten voor tweeërlei gebruik, is het passend het Verenigd 

Koninkrijk toe te voegen aan de lijst van bestemmingen waarvoor de uniale 

algemene uitvoervergunning nr. EU001 geldig is teneinde de uniforme en consistente 

toepassing van de controles in de hele Unie te waarborgen, een gelijk speelveld voor 

exporteurs in de Unie te bevorderen en onnodige administratieve lasten te vermijden, 

en tegelijkertijd de veiligheid van de Unie en de internationale veiligheid te 

beschermen.
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(6) Gezien de urgentie die voortvloeit uit de omstandigheden van de terugtrekking van 

het Verenigd Koninkrijk uit de Unie moet deze verordening betreffende de opneming 

van het Verenigd Koninkrijk in uniale algemene uitvoervergunning nr. EU001 

spoedig van toepassing kunnen worden. Bijgevolg moet deze verordening in werking 

treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie.

(7) Slechts in een situatie waarin op de datum waarop de Verdragen krachtens artikel 50, 

lid 3, VEU niet langer op het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn, geen 

overeenkomstig artikel 50, lid 2, VEU met het Verenigd Koninkrijk gesloten 

terugtrekkingsakkoord in werking is getreden, moet het Verenigd Koninkrijk worden 

toegevoegd aan de lijst van bestemmingen waarvoor uniale algemene 

uitvoervergunning nr. EU001 geldig is,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Artikel 1

Bijlage IIa bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

a) de titel "Uitvoer naar Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, 

Zwitserland, met inbegrip van Liechtenstein, en de Verenigde Staten" wordt 

vervangen door:

"Uitvoer naar Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland, 

met inbegrip van Liechtenstein, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 

Noord-Ierland, en de Verenigde Staten".

b) in deel 2 wordt het volgende streepje ingevoegd na het streepje "Zwitserland (met 

inbegrip van Liechtenstein)":

"– Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland".
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Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van de dag volgend op die waarop de Verdragen niet langer 

op het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn krachtens artikel 50, lid 3, VEU.

Deze verordening is niet van toepassing indien uiterlijk op de in de tweede alinea van dit 

artikel bedoelde datum een in overeenstemming met artikel 50, lid 2, VEU met het Verenigd 

Koninkrijk gesloten terugtrekkingsakkoord in werking is getreden.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat.

Gedaan te ...,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

(Betreft alle taalversies.)


