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Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de 

tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2011 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(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2010)0509), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C7-0289/2010), 

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

– gezien de bijdrage die het Portugese parlement heeft ingediend over het ontwerp van 

wetgevingshandeling, 

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0256/2011), 

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast zoals hierna is opgenomen; 

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. 



 

 

P7_TC1-COD(2010)0262 

 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2011 

met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2011 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 

 

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, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

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

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure1, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Krachtens 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 gebruik2 moeten producten 

voor tweeërlei gebruik (met inbegrip van programmatuur en technologie) aan een 

doeltreffende controle worden onderworpen bij uitvoer uit of doorvoer door de Unie, of 

bij aflevering aan een derde land als gevolg van tussenhandeldiensten die worden 

verleend door een in de Unie ingezeten of gevestigde tussenhandelaar. 

                                                 
1  Standpunt van het Europees Parlement van 13 september 2011. 
2 PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.  



 

 

(2) Om de lidstaten en de Europese Unie in staat te stellen aan hun internationale 

verplichtingen te voldoen, is in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 de in artikel 

3 van die verordening bedoelde gemeenschappelijke lijst van producten en technologie 

voor tweeërlei gebruik vastgesteld waardoor internationaal overeengekomen controles op 

goederen voor tweeërlei gebruik ten uitvoer worden gelegd. Deze verplichtingen zijn 

aangegaan in het kader van deelneming aan de Australiëgroep, het Missile Technology 

Control Regime (MTCR), de Groep van nucleaire exportlanden (NSG), het Wassenaar 

Arrangement en het Verdrag inzake chemische wapens (CWC). 

(3) Artikel 15 van Verordening (EG) nr. 428/2009 bepaalt dat bijlage I wordt bijgewerkt 

overeenkomstig de desbetreffende verplichtingen en verbintenissen en alle wijzigingen 

daarin waarmee de lidstaten hebben ingestemd als partij bij de internationale regelingen 

inzake non-proliferatie en uitvoercontrole of door de bekrachtiging van desbetreffende 

internationale verdragen. 

(4) Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 moet worden gewijzigd om rekening te 

houden met wijzigingen die na de vaststelling van die verordening zijn overeengekomen 

in de Australiëgroep, de Groep van nucleaire exportlanden, het Missile Technology 

Control Regime en het Wassenaar Arrangement. 

(5) Om de raadpleging door instanties voor uitvoercontrole en door ondernemingen te 

vereenvoudigen, dient een bijgewerkte en geconsolideerde versie van bijlage I bij 

Verordening (EG) nr. 428/2009 te worden gepubliceerd. 

(6) Verordening (EG) nr. 428/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd, 



 

 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 wordt vervangen door de bijlage bij deze 

verordening. 

Artikel 2 

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

Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

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 



 

 

BIJLAGE 

 

'BIJLAGE I 

 

Lijst bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de 

Raad 

 

 

 

LIJST VAN PRODUCTEN VOOR TWEEËRLEI GEBRUIK 
 

Deze lijst is een technische implementatie van internationaal overeengekomen vergunnings-

regelingen voor goederen voor tweeërlei gebruik, waaronder het Wassenaar Arrangement, het 

"Missile Technology Control Regime", de Groep van Nucleaire Exportlanden, de 

Australiëgroep en het Verdrag inzake chemische wapens. 

 



 

 

INHOUD 
 

Noten 

 

Definities 

 

Acroniemen en afkortingen 

 

Categorie 0  Nucleaire goederen 

 

Categorie 1  Speciale materialen en aanverwante apparatuur 

 

Categorie 2  Materiaalbewerking 

 

Categorie 3  Elektronica 

 

Categorie 4  Computers 

 

Categorie 5  Telecommunicatie en "informatiebeveiliging" 

 

Categorie 6  Sensoren en lasers 

 

Categorie 7  Navigatie en vliegtuigelektronica 

 

Categorie 8  Zeewezen en schepen 

 

Categorie 9  Ruimtevaart en voortstuwing 

 

 

 

(De tekst van de bijlage wordt vanwege zijn lengte hier niet weergegeven. Voor deze tekst, zie 

het voorstel van de Commissie (COM(2010)0509))' 

 


