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STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 listopada 2020 r. 

w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... 
zmieniającego załącznik IIa do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 w odniesieniu do 

wydania generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu 
niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 

ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1,

1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2020 r.
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo przekazało notyfikację o zamiarze 

wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). 

Na podstawie tego artykułu, w imieniu Unii, zawarta została na mocy decyzji Rady 

(UE) 2020/1351 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej2 

(zwana dalej „umową o wystąpieniu”). 

(2) Zgodnie z warunkami umowy o wystąpieniu Zjednoczone Królestwo nie jest już od 

dnia 31 stycznia 2020 r. państwem członkowskim Unii Europejskiej, a prawo 

pierwotne i wtórne Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 

i w Zjednoczonym Królestwie z chwilą zakończenia, w dniu 31 grudnia 2020 r., 

okresu przejściowego określonego w umowie o wystąpieniu. 

(3) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/20093 ustanowiono wspólny system kontroli 

wywozu produktów podwójnego zastosowania, aby promować bezpieczeństwo Unii 

i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz aby wyrównać szanse eksporterów z państw 

Unii.

(4) W rozporządzeniu (WE) nr 428/2009 przewidziano generalne unijne zezwolenia na 

wywóz, które ułatwiają kontrolę wywozu produktów podwójnego zastosowania do 

niektórych państw trzecich, stanowiącego transakcje niskiego ryzyka. Obecnie 

generalnym unijnym zezwoleniem na wywóz nr EU001 objęte są Australia, Kanada, 

Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria, w tym Liechtenstein, i Stany 

Zjednoczone Ameryki.

1 Decyzja Rady (UE) 2020/135 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 
1). 

2 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 29 
z 31.1.2020, s. 7).

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające 
wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu 
do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).
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(5) Zjednoczone Królestwo jest stroną odpowiednich traktatów międzynarodowych 

i członkiem międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych oraz w pełni 

przestrzega odnośnych zobowiązań i obowiązków.

(6) Zjednoczone Królestwo stosuje proporcjonalne i odpowiednie kontrole, aby 

skutecznie uwzględnić kwestie związane z zamierzonym końcowym zastosowaniem 

oraz ryzykiem jego zmiany, zgodnie z przepisami i celami rozporządzenia (WE) 

nr 428/2009.

(7) Dodanie Zjednoczonego Królestwa do wykazu państw objętych generalnym unijnym 

zezwoleniem na wywóz nr EU001 nie wpłynęłoby negatywnie na bezpieczeństwo 

Unii ani bezpieczeństwo międzynarodowe.
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(8) Zważywszy, że Zjednoczone Królestwo jest ważnym miejscem przeznaczenia 

produktów podwójnego zastosowania wytwarzanych w Unii, należy dodać 

Zjednoczone Królestwo do wykazu miejsc przeznaczenia objętych generalnym 

unijnym zezwoleniem na wywóz nr EU001 w celu zapewnienia jednolitego 

i konsekwentnego stosowania kontroli w całej Unii, wyrównania szans eksporterów z 

państw Unii oraz uniknięcia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, przy 

jednoczesnej ochronie bezpieczeństwa Unii i bezpieczeństwa międzynarodowego. 

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności konieczne i stosowne jest przyjęcie przepisów 

dotyczących objęcia Zjednoczonego Królestwa generalnym unijnym zezwoleniem na 

wywóz nr EU001, aby osiągnąć podstawowe cele w postaci uniknięcia 

nieproporcjonalnych zakłóceń handlu i nadmiernych obciążeń administracyjnych dla 

unijnego wywozu produktów podwójnego zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. 

Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

założonych celów, zgodnie z art. 5 ust. 4 TUE.  

(10) Z uwagi na pilny charakter okoliczności związanych z wystąpieniem Zjednoczonego 

Królestwa z Unii, należy przewidzieć wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym 

mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii 

Europejskiej, załączonego do TUE, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 

do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. 

(11) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po 

jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i powinno być 

stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r. w celu zapewnienia, aby Zjednoczone Królestwo 

zostało niezwłocznie objęte generalnym unijnym zezwoleniem na wywóz nr EU001,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
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Artykuł 1

W załączniku IIa do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule wyrazy „Wywóz do Australii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, 

Szwajcarii, wraz z Liechtensteinem, i Stanów Zjednoczonych” zastępuje się 

wyrazami

„Wywóz do Australii, Kanady, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii, wraz 

z Liechtensteinem, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych Ameryki”;

2) w części 2 po szóstym tiret dodaje się następujące tiret: 

„— Zjednoczone Królestwo (bez uszczerbku dla stosowania niniejszego 

rozporządzenia do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie 

w odniesieniu do Irlandii Północnej, zgodnie z pkt 47 załącznika 2 do Protokołu w 

sprawie Irlandii / Irlandii Północnej (zwanego dalej „Protokołem”), załączonego do 

Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej*, 

zawierającym wykaz przepisów prawa Unii, o których mowa w art. 5 ust. 4 

Protokołu) 

_____________________________

* Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 
29 z 31.1.2020, s. 7).”. 
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Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący


