
Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu 
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I 

P7_TA(2011)0345 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa 
i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (COM(2010)0509 – C7- 

0289/2010 – 2010/0262(COD)) 

(2013/C 51 E/30) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0509), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0289/2010), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając uwagi do projektu aktu ustawodawczego przekazane przez parlament Portugalii, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0256/2011), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu swoje stanowisko przedstawione poniżej; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym. 

P7_TC1-COD(2010)0262 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, 

pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ),
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy 
system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwój
nego zastosowania ( 1 ) nałożono wymóg skutecznej kontroli produktów podwójnego zastosowania 
(włącznie z oprogramowaniem i technologią) podczas wywozu z Unii, tranzytu przez Unię lub 
dostawy do państwa trzeciego w wyniku usług pośrednictwa świadczonych przez pośrednika mają
cego miejsce pobytu lub siedzibę w Unii. 

(2) Aby umożliwić państwom członkowskim i Unii Europejskiej wywiązywanie się z międzynarodowych 
zobowiązań, w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 określono wspólny wykaz 
produktów i technologii podwójnego zastosowania, określonych w art. 3 tego rozporządzenia, 
który wprowadza uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym kontrolę podwójnego zastosowania. 
Wspomniane zobowiązania uwzględniono w kontekście uczestnictwa w Grupie Australijskiej, 
Reżimie Kontrolnym Technologii Rakietowych (MTCR), Grupie Dostawców Jądrowych (NSG), poro
zumieniu z Wassenaar oraz Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia 
broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC). 

(3) Artykuł 15 rozporządzenia (WE) 428/2009 stanowi, że załącznik I jest aktualizowany zgodnie 
z odpowiednimi zobowiązaniami i obowiązkami oraz wszelkimi ich modyfikacjami, które państwa 
członkowskie przyjęły jako członkowie międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozu
mień w sprawie kontroli wywozu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych. 

(4) Należy zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009, aby uwzględnić zmiany uzgod
nione w ramach Grupy Australijskiej, Grupy Dostawców Jądrowych, Reżimu Kontrolnego Technologii 
Rakietowych oraz porozumienia z Wassenaar po przyjęciu wspomnianego rozporządzenia. 

(5) W celu ułatwienia stosowania odesłań przez władze i podmioty kontroli wywozu należy opublikować 
uaktualnioną i skonsolidowaną wersję załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 428/2009, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzydziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach człon
kowskich. 

Sporządzono w, 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

'ZAŁĄCZNIK I 

Wykaz, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 

WYKAZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA 

Niniejszy wykaz wprowadza uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym kontrolę produktów i technologii podwójnego 
zastosowania, w tym przez Porozumienie z Wassenaar, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę 
Dostawców Jądrowych (GDJ), Grupę Australijską i Konwencję o Zakazie Broni Chemicznej (CWC). 

SPIS TREŚCI 

Uwagi 

Definicje 

Akronimy i skróty 

Kategoria 0 Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe 

Kategoria 1 Materiały specjalne i związane z nimi urządzenia 

Kategoria 2 Przetwarzanie materiałów 

Kategoria 3 Elektronika 

Kategoria 4 Komputery 

Kategoria 5 Telekomunikacja i „ochrona informacji” 

Kategoria 6 Czujniki i lasery 

Kategoria 7 Nawigacja i awionika 

Kategoria 8 Urządzenia okrętowe 

Kategoria 9 Kosmonautyka, aeronautyka, napęd 

(Pełny tekst załącznika nie został podany z uwagi na jego objętość. Tekst załącznika jest zawarty we wniosku Komisji 
COM(2010)0509).' 

Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej ***I 

P7_TA(2011)0346 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego niektóre nieaktualne 
akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (COM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 

2010/0368(COD)) 

(2013/C 51 E/31) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0764),
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