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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Новите технологии оказват дълбоко въздействие върху външната политика. 

Необходимо е ЕС да насърчава възможностите и да намалява заплахите навсякъде – от 

киберсигурността до правата на човека, от електронната търговия до развитието. Целта 

на прегледа на Регламента относно изделията и технологиите с двойна употреба е по-

нататъшното засилване на ролята на ЕС като водещ и отговорен глобален участник 

чрез предотвратяване на разпространението на технологии, които вредят на нашите 

стратегически интереси или на правата на човека на хората по света. 

 

Тази актуализация е от съществено значение във времена на бързоразвиващи се 

технологии и промяна в глобалното геополитическо равновесие. Докладчикът твърдо 

подкрепя ориентирания към сигурността на хората подход на Комисията и се стреми да 

го изясни в редица области, което допълнително допринася за интегрирането на 

правата на човека във външната и търговската политика на ЕС и за съгласуваността 

между външната политика и политиката в областта на сигурността на ЕС и неговите 

икономически и търговски интереси. 

 

Предвид бързото развитие на технологиите е необходимо ЕС своевременно да добави 

към контролния списък на стоки с двойна употреба някои технологии за 

кибернаблюдение, които могат да бъдат използвани за извършване на нарушения на 

правата на човека или за подкопаване на стратегическите интереси на ЕС. В същото 

време не е необходимо да се контролира всяка технология и износът на технологии, 

които всъщност допринасят за защитата на правата на човека, като например 

криптирането, следва да се улесни. Ние трябва също така да се уверим, че не създаваме 

ненужни тежести за износителите или препятствия пред законосъобразните проучвания 

в областта на сигурността на интернет. 

 

Контролът на предвидената крайна употреба във връзка с човешката сигурност на 

изделия, които не са включени в списъците, е добра стъпка към гарантиране на 

способността на ЕС да спира незаконни трансфери, но той следва да осигурява повече 

правна яснота. Изделията с двойна употреба (особено технологиите за 

кибернаблюдение) често се използват както за непосредствени нарушения на правата 

на човека, така и за улесняване на извършването на други сериозни нарушения на 

правата на човека. Например, когато незаконосъобразно получена информация на 

защитници на правата на човека или на журналисти впоследствие се използва за 

задържането и/или изтезаването им. 

  

Нуждаем се от една ориентирана към бъдещето рамка, способна да отчита 

променящите се реалности. Когато държавите членки решат да въведат контрол на 

предвидената крайна употреба следва да се разгледа възможността за изменения в 

списъците за контрол. По отношение на автономния списък на ЕС, обхващащ 

технологиите за кибернаблюдение, следва да се предвиди процедура по спешност, 

която да позволи бърз отговор на промените на място в трети държави или във връзка с 

нови технологични разработки, които изискват разглеждане. 

 

С усложняването на чуждестранните сделки е важно да се подобри споделянето на 

информация и да се увеличи прозрачността. Държавите членки следва да предоставят 
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на разположение цялата информация относно лицензирането, с цел засилване на 

отчетността и надзора. Това ще доразвие съществуващите най-добри практики, тъй 

като някои вече правят това доброволно. За да се създадат равнопоставени условия на 

конкуренция, санкциите за нарушения на регламента също трябва да бъдат уеднаквени 

в целия Съюз. 

 

Европейският парламент настоява за актуализиране на регламента относно изделията с 

двойна употреба от години, а сега е много важно този процес да напредва възможно 

най-бързо. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 

да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Предвид появата на нови 

категории изделия с двойна употреба, 

както и в отговор на призивите на 

Европейския парламент и поради 

признаците, че с някои изнасяни от 

Съюза технологии за кибернаблюдение 

се злоупотребява от лица, които са 

съучастници или отговорни за 

организирането или извършването на 

сериозни нарушения на правата на 

човека или на международното 

хуманитарно право в ситуации на 

въоръжен конфликт или вътрешни 

репресии, е целесъобразно да се 

осъществява контрол на износа на тези 

технологии с цел защита на 

обществената сигурност и 

обществения морал. Тези мерки не 

трябва да надхвърлят 

пропорционалния отговор. По-

специално те не следва да 

възпрепятстват износа на 

информационни и комуникационни 

технологии, използвани за 

законосъобразни цели, включително 

(5) Някои технологии за 

кибернаблюдение представляват нова 

категория изделия с двойна употреба, 

които могат да се използват в пряко 

нарушение на правата на човека, 

включително правото на 

неприкосновеност на личния живот, 

правото на защита на личните 

данни, свободата на словото и 

свободата на сдружаване чрез 

мониторинг или източване на данни 

без получаване на конкретно, 

информирано и недвусмислено 

разрешение от собственика или 

администратора на системата и/или 

чрез блокиране или повреждане на 

целевата система. В отговор на 

призивите на Европейския парламент и 

на доказателства, че с някои 

технологии за кибернаблюдение се 

злоупотребява от лица, които са 

съучастници или отговорни за 

организирането или извършването на 

сериозни нарушения на 

международното право в областта на 
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правоприлагане и изследвания в 

областта на сигурността на 

интернет. Посредством подробни 

консултации с държавите членки и 

заинтересованите страни Комисията 

ще изготви насоки с цел подкрепа на 

практическото прилагане на този 

контрол. 

правата на човека или на 

международното хуманитарно право в 

държави, в които са установени 

сериозни нарушения на правата на 

човека, е целесъобразно да се 

осъществява контрол на износа на тези 

технологии. Освен това настоящото 

равнище на контрол на 

криптирането е в противоречие с 

факта, че криптирането е ключово 

средство за гарантиране на 

способността на гражданите, 

предприятията и правителствата да 

защитават своите данни от 

престъпници и други злонамерени 

лица, за осигуряване на достъп до 

услуги и за сигурни комуникации, 

включително за защитниците на 

правата на човека. Поради това е 

целесъобразно по-нататъшно 

улесняване на износа на криптиране. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) В резултат на това е 

целесъобразно също така да се 

преразгледа определението за изделия с 

двойна употреба и да се въведе 

определение за „технологии за 

кибернаблюдение“. Следва също да се 

поясни, че в критериите за оценка за 

контрола на износа на изделия с двойна 

употреба се включват съображения по 

отношение на възможната 

злоупотреба с тях във връзка с 
терористични актове или нарушения на 

правата на човека. 

(6) В резултат на това е 

целесъобразно също така да се 

преразгледа определението за изделия с 

двойна употреба и да се въведе 

определение за „технологии за 

кибернаблюдение“. Следва също да се 

поясни, че в критериите за оценка за 

контрола на износа на изделия с двойна 

употреба се отчита 

непосредственото и косвеното 

въздействие на технологиите за 

кибернаблюдение върху правата на 

човека, както и въздействието им 

върху предотвратяването на 
терористични актове, както се посочва 

в справочника на потребителя към 

Обща позиция 2008/944/ОВППС на 

Съвета1a. 
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 1aОбща позиция 2008/944/ОВППС на 

Съвета от 8 декември 2008 г., 

определяща общи правила за режим 

на контрол върху износа на военни 

технологии и оборудване (ОВ L 335, 

13.12.2008 г., стр. 99).  

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Мерките за контрол върху 

износа на технологии за 

кибернаблюдение следва да бъдат 

съразмерни и в рамките на 

необходимото. По-специално те не 

следва да възпрепятстват износа на 

информационни и комуникационни 

технологии, използвани за 

законосъобразни цели, включително 

правоприлагане и изследвания в 

областта на сигурността на 

интернет. Комисията следва да 

изготви, в тясно сътрудничество с 

държавите членки и 

заинтересованите страни, насоки с 

цел оказване на подкрепа при 

практическото прилагане на тези 

мерки. 

Обосновка 

Следва вътрешната логика на текста, тъй като е продължение на измененията, 

направени в съображения 5 и 6. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(9) Обхватът на „универсалния 

контрол“, който се прилага по 

отношение на невключени в списъка 

изделия с двойна употреба при 

специфични обстоятелства, следва да 

бъде изяснен и хармонизиран и да 

взема предвид риска от тероризъм и 

нарушения на правата на човека. 

Подходящият обмен на информация и 

консултации относно „универсалния 

контрол“ следва да гарантира 

ефективно и последователно 

прилагане на контрола в целия Съюз. 

Целенасоченият универсален контрол 

следва също така да се прилага, при 

определени условия, по отношение на 

износа на технологии за 

кибернаблюдение. 

заличава се 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Следва да се въведат 

допълнителни генерални разрешения на 

Съюза за износ, за да се намали 

административната тежест за 

дружествата и съответните органи, като 

същевременно се гарантира подходящо 

равнище на контрол на съответните 

изделия до съответните 

местоназначения. Следва също така да 

се въведе глобално разрешение за 

големи проекти, за да се адаптират 

условията за лицензиране спрямо 

специфичните нужди на 

промишлеността. 

(15) Следва да се въведат 

допълнителни генерални разрешения на 

Съюза за износ, за да се намали 

административната тежест за 

дружествата, особено за МСП, и 

съответните органи, като същевременно 

се гарантира подходящо равнище на 

контрол на съответните изделия до 

съответните местоназначения. Следва 

също така да се въведе глобално 

разрешение за големи проекти, за да се 

адаптират условията за лицензиране 

спрямо специфичните нужди на 

промишлеността. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 17 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Решенията за актуализация на 

общия списък на изделията с двойна 

употреба, чийто износ подлежи на 

контрол, в раздел A от приложение I, 

следва да бъдат в съответствие със 

задълженията и ангажиментите, които 

държавите членки и Съюзът са поели 

като участници в съответните 

международни режими за 

неразпространение и договорености за 

контрол върху износа, или чрез 

ратификация на съответните 

международни договори. Решенията за 

актуализиране на общия списък в раздел 

Б от приложение I на изделията с 

двойна употреба, чийто износ подлежи 

на контрол, като технологиите за 

кибернаблюдение, следва да се вземат 

след преценка на рисковете от износа на 

такива изделия във връзка с 

извършването на сериозни нарушения 

на правата на човека или на 

международното хуманитарно право 

или по отношение на основните 

интереси на Съюза и на неговите 

държави членки в областта на 

сигурността. Решенията за 

актуализиране на общия списък в раздел 

Б от приложение IV на изделията с 

двойна употреба, чийто износ подлежи 

на контрол, следва да се вземат след 

преценка на интересите на държавите 

членки, свързани с обществения ред и 

сигурност, съгласно член 36 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. Решенията за 

актуализиране на общите списъци на 

изделията и местоназначенията в 

раздели А — Й от приложение II следва 

да се вземат след вземане предвид на 

критериите за оценка, посочени в 

настоящия регламент. 

(17) Решенията за актуализация на 

общия списък на изделията с двойна 

употреба, чийто износ подлежи на 

контрол, в раздел A от приложение I, 

следва да бъдат в съответствие със 

задълженията и ангажиментите, които 

държавите членки и Съюзът са поели 

като участници в съответните 

международни режими за 

неразпространение и договорености за 

контрол върху износа, или чрез 

ратификация на съответните 

международни договори. Решенията за 

актуализиране на общия списък в раздел 

Б от приложение I на изделията с 

двойна употреба, чийто износ подлежи 

на контрол, като технологиите за 

кибернаблюдение, следва да се вземат 

след преценка на рисковете от износа на 

такива изделия във връзка с 

използването им за извършване на 
нарушения на международното право 

в областта на правата на човека или на 

международното хуманитарно право в 

държави, в които са установени 

сериозни нарушения на правата на 

човека или по отношение на основните 

интереси на Съюза и на неговите 

държави членки в областта на 

сигурността. Решенията за 

актуализиране на общия списък в раздел 

Б от приложение IV на изделията с 

двойна употреба, чийто износ подлежи 

на контрол, следва да се вземат след 

преценка на интересите на държавите 

членки, свързани с обществения ред и 

сигурност, съгласно член 36 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. Решенията за 

актуализиране на общите списъци на 

изделията и местоназначенията в 

раздели А – Й от приложение II следва 

да се вземат след вземане предвид на 

критериите за оценка, посочени в 

настоящия регламент. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 19 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) Рискът от кибернетични 

кражби и рискът от реекспорт към 

трети страни, посочен в Обща 

позиция 2008/944/ОВППС, изискват 

по-строги разпоредби относно 

изделията с двойна употреба. 

Обосновка 

Следва вътрешната логика на текста, тъй като това съображение дава основания за 

добавянето на буква еа) към параграф 1 от член 14. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) По силата на и в рамките на 

ограниченията на член 36 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз и до постигане на по-голяма 

степен на хармонизация държавите 

членки си запазват правото да 

извършват контрол върху трансфера на 

някои изделия с двойна употреба в 

рамките на Съюза с оглед защита на 

обществения ред или обществената 

сигурност. От съображения за 

пропорционалност контролът върху 

трансфера на изделия с двойна употреба 

в рамките на Съюза следва да бъде 

преразглеждан, за да се сведе до 

минимум тежестта за дружествата и 

съответните органи. Освен това 

списъкът в раздел Б от приложение IV 

на изделията, които подлежат на 

контрол върху трансфера в рамките на 

Съюза, следва да бъде преглеждан 

периодично с оглед на развитието на 

технологиите и търговията и предвид 

(21) По силата на и в рамките на 

ограниченията на член 36 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз и до постигане на по-голяма 

степен на хармонизация държавите 

членки си запазват правото да 

извършват контрол върху трансфера на 

някои изделия с двойна употреба в 

рамките на Съюза с оглед защита на 

обществения ред или обществената 

сигурност. От съображения за 

пропорционалност контролът върху 

трансфера на изделия с двойна употреба 

в рамките на Съюза следва да бъде 

преразглеждан, за да се сведе до 

минимум тежестта за дружествата, 

особено за МСП, и съответните 

органи. Освен това списъкът в раздел Б 

от приложение IV на изделията, които 

подлежат на контрол върху трансфера в 

рамките на Съюза, следва да бъде 

преглеждан периодично с оглед на 

развитието на технологиите и 
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оценката на чувствителния характер на 

трансферите . 

търговията и предвид оценката на 

чувствителния характер на трансферите 

. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 22 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22a) Като се има предвид 

значението на отчетността и 

публичния контрол върху дейностите 

по контрол на износа е целесъобразно 

държавите членки да осигурят 

публичен достъп до всички съответни 

данни относно лицензирането. 

Обосновка 

Следва вътрешната логика на текста, тъй като това съображение дава основания за 

измененията на член 20, параграф 2, буква а). 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Ангажирането на частния сектор 

и прозрачността са елементи от 

съществено значение за ефективното 

функциониране на режима за контрол на 

износа. Поради това е целесъобразно да 

се предвиди в съответствие с 

настоящата практика да продължи 

изготвянето на насоки, чрез които да се 

подпомага прилагането на настоящия 

регламент, и публикуването на годишен 

доклад относно извършването на 

контрола. 

(25) Ангажирането на частния сектор 

и прозрачността са елементи от 

съществено значение за ефективното 

функциониране на режима за контрол на 

износа. Поради това е целесъобразно да 

се предвиди в съответствие с 

настоящата практика да продължи 

изготвянето на насоки, чрез които да се 

подпомага прилагането на настоящия 

регламент, и публикуването на годишен 

доклад относно извършването на 

контрола. Като се има предвид 

значението на насоките за 

тълкуването на някои елементи на 

настоящия регламент, е 

целесъобразно да се осигури публичен 
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достъп до тези насоки при влизането 

в сила на настоящия регламент. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Контролът върху износа оказва 

въздействие върху международната 

сигурност и търговията с трети държави 

и поради това е целесъобразно да се 

развиват диалогът и сътрудничеството с 

тях с цел да се подпомогне създаването 

на равнопоставени условия на 

конкуренция в световен мащаб и 

укрепването на международната 

сигурност. 

(29) Контролът върху износа оказва 

въздействие върху международната 

сигурност и търговията с трети държави 

и поради това е целесъобразно да се 

развиват диалогът и сътрудничеството с 

тях с цел да се подпомогне създаването 

на равнопоставени условия на 

конкуренция в световен мащаб и 

укрепването на международната 

сигурност. Тъй като държавите 

членки съставляват по-голямата 

част от страните, подписали 

Васенаарска договореност относно 

контрола върху износа на 

конвенционални оръжия, изделия и 

технологии с двойна употреба, 

определянето на високи стандарти на 

равнището на Съюза също може да 

окаже положителен ефект върху 

развитието на глобалните 

стандарти. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. „изделия с двойна употреба“ 

означава изделия, включително софтуер 

и технология, които могат да се 

използват както за граждански, така и за 

военни цели, и включва: 

1. „изделия с двойна употреба“ 

означава изделия, включително софтуер 

и технология, които могат да се 

използват както за граждански, така и за 

военни цели, и включват изделия, 

които могат да бъдат използвани за 

проектиране, разработване, 

производство или употреба на ядрени, 
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химически или биологични оръжия и 

средствата за доставянето им, 

включително всички изделия, които 

могат да се използват както за 

невзривна употреба, така и по 

какъвто и да било начин, подпомагащ 

производството на ядрени оръжия 

или други ядрени взривни устройства; 

Обосновка 

Това изменение е тясно свързано с изменението, заличаващо член 2, параграф 1, буква 

а). 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) изделия, които могат да бъдат 

използвани за проектиране, 

разработване, производство или 

употреба на ядрени, химични или 

биологични оръжия и техните 

носители, включително всички 

изделия, които могат да се прилагат 

както за невзривна употреба, така и 

по какъвто и да било начин, 

подпомагащ производството на 

ядрени оръжия или други ядрени 

взривни устройства; 

заличава се 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. „технологии за 

кибернаблюдение“ означава изделия 

(хардуер, софтуер, технологии, 

различни от изделия с двойна 

употреба), които могат да бъдат 

използвани за извършването на 
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сериозни и системни нарушения на 

правата на човека или на 

международното хуманитарно право, 

по-специално правото на 

неприкосновеност на личния живот, 

на свобода на изразяване на мнение и 

на свобода на събиранията, или могат 

да представляват заплаха за 

международната сигурност или за 

важни интереси в областта на 

сигурността на Съюза и неговите 

държави членки, които са специално 

проектирани за тайно проникване в 

информационни и 

телекомуникационни системи с цел 

извършване на мониторинг, 

източване, събиране и анализ на 

данни и/или обезвреждане или 

повреждане на целевата система без 

конкретно, информирано и 

недвусмислено разрешение на 

собственика или администратора на 

системите. В тях се включват 

изделия, свързани със следните 

технологии и оборудване: 

 а) оборудване за прихващане на 

мобилни комуникации; 

 б) софтуер за проникване; 

 в) центрове за мониторинг; 

 г) законни системи за 

прихващане и системи за съхранение 

на данни; 

 Технологиите за кибернаблюдение не 

включват изделия, специално 

проектирани за някоя от следните 

цели: 

 а) фактуриране; 

 б) функции за събиране на данни в 

рамките на мрежови елементи (напр. 

Exchange или HLR); 

 в) качество на услугата на 

мрежата (quality of service QoS); 

 г) удовлетвореност на 

ползвателите (qualitiy of experience - 
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QoE); 

 д) защитни стени за защита на 

мрежата; 

 е) изграждане, функциониране, 

поддръжка или защита на: 

 – публична газова, енергийна или 

водна инфраструктура; 

 – интелигентно управление на 

гражданския железопътен, 

автомобилен, въздушен и воден 

транспорт; 

 – промишлен инженеринг и 

електронно здравеопазване; 

 – промишлено производство; 

Обосновка 

Това изменение е тясно свързано с изменението, заличаващо член 2, параграф 1, буква 

а). 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. „краен потребител“ означава 

физическо или юридическо лице или 

образувание, което е крайният 

получател или потребител на 

изнесените изделия с двойна 

употреба; 

Обосновка 

Това изменение следва вътрешната логика на текста, тъй като определението на 

крайния потребител като действителния получател или потребител на изделието е 

необходимо, за да се осигури предоставянето на конкретна и подробна информация 

относно крайните потребители от страна на износителите, която да даде 

възможност на органите да направят правилна оценка на това дали следва да се 

предоставя разрешение за износ или не. 

 

Изменение  16 
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Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 23a. „надлежна проверка“ означава 

процес, посредством който 

предприятията могат да установят, 

предотвратят и смекчат 

действителни и потенциални 

неблагоприятни въздействия върху 

правата на човека и да отчетат 

начина, по който се справят с тях 

като неделима част от процеса на 

вземане на решения и на системите 

за управление на риска, както е 

посочено в Ръководните принципи на 

ООН за бизнеса и правата на човека. 

Обосновка 

Следва вътрешната логика на текста, тъй като това изменение определя ясно 

термин, въведен в предложението на Комисията във връзка с член 4, параграф 2. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. За износ на технологиите за 

кибернаблюдение, описани в раздел Б 

от приложение I, се изисква 

разрешение. 

Обосновка 

Това изменение е необходимо, тъй като е тясно свързано с измененията на член 2, 

параграф 1, с които се създава отделна категория на „технологии за 

кибернаблюдение“. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква г 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) за употреба от лица, които са 

съучастници или отговорни за 

организирането или извършването на 

сериозни нарушения на правата на 

човека или на международното 

хуманитарно право в ситуации на 

въоръжен конфликт или вътрешни 

репресии в държавата на крайно 

местоназначение, в съответствие с 

констатациите на съответните 

публични международни институции 

или на европейски или национални 

компетентни органи, и когато 

съществуват доказателства, че тези или 

подобни на тях изделия се употребяват 

за организиране или извършване на 

подобни сериозни нарушения от 

предложения краен потребител; 

г) за употреба от лица, които са 

съучастници или отговорни за 

организирането или извършването на 

нарушения на международното право 

в областта на правата на човека или на 

международното хуманитарно право в 

държави, в които компетентните 

органи на ООН, Съвета на Европа и 

Съюза или националните компетентни 

органи са установили сериозни 

нарушения на правата на човека и 

когато съществуват доказателства, че 

тези или подобни на тях изделия се 

употребяват за организиране или 

извършване на подобни нарушения от 

предложения краен потребител; 

Обосновка 

Това изменение е необходимо, тъй като нарушенията на правата на човека с изделия с 

двойна употреба често не се квалифицират като сериозни нарушения на правата на 

човека. Нарушенията на правата на човека с използването на инструменти за 

кибернаблюдение (нарушения на правото на неприкосновеност на личния живот, на 

свободата на словото и др.) често предшестват други нарушения, които могат да 

бъдат квалифицирани като сериозни, като изтезания, насилствени изчезвания и др. 

Необходимо е също така да се посочи кои международни органи следва да 

предоставят оценка, за да има по-голяма правна сигурност. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) за употреба във връзка с 

терористични актове. 

д) за употреба от лица, групи и 

образувания, участващи в 

терористични актове и подлежащи 

на рестриктивните мерки, посочени в 

Обща позиция 2001/931/ОВППС. 
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Обосновка 

За по-голяма правна сигурност и яснота. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако износителят знае, по силата 

на своето задължение за надлежна 

проверка, че изделията с двойна 

употреба, които не са описани в 

приложение I и които той възнамерява 

да изнесе, са предназначени, изцяло или 

частично, за която и да е от употребите, 

посочени в параграф 1, той е длъжен да 

уведоми компетентния орган , който да 

вземе решение дали е целесъобразно 

или не въпросният износ да бъде 

предмет на разрешителен режим. 

2. Ако износителят знае, по силата 

на своето задължение за надлежна 

проверка, че изделията с двойна 

употреба, които не са описани в 

приложение I и които той възнамерява 

да изнесе, може да са предназначени, 

изцяло или частично, за която и да е от 

употребите, посочени в параграф 1, той 

е длъжен да уведоми компетентния 

орган , който да вземе решение дали е 

целесъобразно или не въпросният износ 

да бъде предмет на разрешителен 

режим. 

Обосновка 

Следва вътрешната логика на текста, тъй като това изменение е свързано с 

измененията на член 4, параграф 1. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Разрешенията за износ на 

невключени в списъка изделия се 

предоставят за конкретни изделия и 

крайни потребители. Разрешенията се 

предоставят от компетентния орган на 

държавата членка, в която износителят 

пребивава или е установен, или в случай 

когато износителят е лице, пребиваващо 

или установено извън Съюза — от 

компетентния орган на държавата 

членка, в която се намират изделията. 

3. Разрешенията за износ на 

невключени в списъка изделия се 

предоставят за конкретни изделия и 

крайни потребители. Разрешенията се 

предоставят от компетентния орган на 

държавата членка, в която износителят 

пребивава или е установен, или в случай 

когато износителят е лице, пребиваващо 

или установено извън Съюза — от 

компетентния орган на държавата 

членка, в която се намират изделията. 
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Разрешенията са валидни на цялата 

територия на Съюза. Те са валидни за 

срок от една година и могат да бъдат 

подновявани от компетентния орган. 

Разрешенията са валидни на цялата 

територия на Съюза. Те са валидни за 

срок от две години и могат да бъдат 

подновявани от компетентния орган. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако не бъдат получени възражения, се 

счита, че държавите членки, с които са 

проведени консултации, нямат 

възражения и се налага разрешителен 

режим по отношение на всички „сходни 

по същество сделки“. Те уведомяват 

своите митнически органи и други 

съответни национални органи, които 

имат отношение към въпроса, относно 

разрешителния режим . 

Ако не бъдат получени възражения, се 

счита, че държавите членки, с които са 

проведени консултации, нямат 

възражения и се налага разрешителен 

режим по отношение на всички „сходни 

по същество сделки“. Те уведомяват 

своите митнически органи и други 

съответни национални органи, които 

имат отношение към въпроса, относно 

разрешителния режим. Освен това, ако 

не бъдат получени възражения, 

Комисията извършва оценка на 

необходимостта от приемане на 

делегирани актове за изменение на 

списъците на изделията с двойна 

употреба, включени в приложение I и 

приложение IV, раздел Б, чрез 

добавяне на изделията, посочени в 

параграфи 1, 2 и 3 към тези списъци в 

съответствие с процедурите, 

предвидени в член 16. 

Обосновка 

Ако всички държави членки са съгласни, че за определен продукт е необходимо 

разрешение е логично той да бъде добавен към контролния списък за постоянен 

контрол. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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3. Индивидуалните разрешения за 

износ и глобалните разрешения за износ 

са валидни за срок от една година и 

могат да бъдат подновявани от 

компетентния орган. Глобалните 

разрешения за износ за големи проекти 

са валидни за срок, който се определя от 

компетентния орган. 

3. Индивидуалните разрешения за 

износ и глобалните разрешения за износ 

са валидни за срок от две години и 

могат да бъдат подновявани от 

компетентния орган. Глобалните 

разрешения за износ за големи проекти 

са валидни за срок, който се определя от 

компетентния орган. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Износителите предоставят на 

компетентния орган цялата необходима 

информация, която се изисква във 

връзка със заявленията им за 

индивидуално и глобално разрешение за 

износ, с цел да се предостави пълна 

информация относно, по-специално, 

крайния потребител, държавата на 

местоназначение и крайната употреба на 

изнасяните изделия. 

Износителите предоставят на 

компетентния орган цялата необходима 

информация, която се изисква във 

връзка със заявленията им за 

индивидуално и глобално разрешение за 

износ, с цел да се предостави пълна 

информация относно, по-специално, 

крайния потребител, държавата на 

местоназначение и крайната употреба на 

изнасяните изделия. Когато става 

въпрос за правителствени крайни 

потребители, в предоставяната 

информация изрично се посочва кое 

подразделение, ведомство, агенция 

или отдел ще бъде краен потребител 

на изнесеното изделие. 

Обосновка 

Необходимо е възможно най-подробно изясняване точно кой или кое образувание ще 

бъде краен потребител. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) спазването на правата на човека в 

държавата на крайно местоназначение, 

б) спазването правото в областта 

на правата на човека в държавата на 



 

PE602.925v02-00 20/28 AD\1126803BG.docx 

BG 

както и спазването на международното 

хуманитарно право от тази държава; 

крайно местоназначение, както и 

спазването на международното 

хуманитарно право от тази държава; 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква e a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) засилването на контрола, в 

съответствие с критериите, 

установени в Обща позиция 

2008/944/ОВППС, по отношение на 

износа за дружества, лица или 

държави, които не разполагат с 

необходимите защитни елементи за 

избягване или предотвратяване на 

хакерски атаки и/или кибер кражби и 

за държави, които потенциално 

могат да действат като посредник за 

държави, включени в списък на 

държави под ембарго или за забрана 

на износ, или които могат да 

представляват заплаха за правата на 

човека; 

Обосновка 

Изменението е необходимо, тъй като логично разширява списъка в член 14, 

параграф 1, който вече е изменен съществено в предложението на Комисията. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква e б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) поведението на държавата 

купувач спрямо международната 

общност, особено нейното 

отношение към тероризма, 

естеството на съюзите, в които 

участва, и спазването на нормите на 

международното право; 
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Обосновка 

Изменението е необходимо, тъй като логично разширява списъка в член 14, 

параграф 1, който вече е изменен съществено в предложението на Комисията. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква e в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ев) съвместимост на износа на 

изделията или оборудването с двойна 

употреба с техническия и 

икономическия капацитет на 

държавата получател, като се има 

предвид, че е желателно държавите 

да посрещат законните си 

потребности за гарантиране на 

своята сигурност и отбрана с най-

малко отклоняване на човешки и 

икономически ресурси за въоръжения; 

Обосновка 

Изменението е необходимо, тъй като логично разширява списъка в член 14, 

параграф 1, който вече е изменен съществено в предложението на Комисията. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1 a. държавите членки не издават 

или отнемат индивидуално или 

глобално разрешение за износ или 

разрешение за брокерски услуги и 

техническа помощ съгласно 

настоящия регламент, ако: 

 а) е налице сериозен риск 

изделията да бъдат използвани за 

нарушаване на правата на човека; 

 б) правната уредба или 

въведените технически мерки в 
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държавата по местоназначение не 

предоставят достатъчни гаранции 

срещу сериозни нарушения на правата 

на човека. 

Обосновка 

В случай на документирани сериозни нарушения на международното право в 

областта на правата на човека или на международното хуманитарно право трябва 

задължително да се отказва или отменя разрешение за износ. Европейският съюз не 

трябва при никакви обстоятелства да прави възможни нарушения на правата на 

човека. Основателно е да се въведе същата логика на задължение за издаване на 

отказ, както при контрола на износа на конвенционални оръжия, при който 

държавите членки отказват да издадат разрешение за износ в случай на 

несъответствие с първи, втори, трети и четвърти критерий на Обща позиция 

2008/944/ОВППС. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията и Съветът 

предоставят насоки и/или препоръки за 

гарантиране на извършването на общи 

оценки на риска от компетентните 

органи на държавите членки във връзка 

с прилагането на тези критерии. 

2. Комисията и Съветът 

предоставят насоки и/или препоръки за 

гарантиране на извършването на общи 

оценки на риска от компетентните 

органи на държавите членки във връзка 

с прилагането на тези критерии, когато 

настоящият регламент влезе в сила. 

Обосновка 

Това е необходимо, защото насоките са изключително важни тълкувателни 

инструменти за заинтересованите страни. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Списъкът на изделията с двойна 

употреба, поместен в раздел Б от 

приложение I, може да бъде изменен, 

б) Списъкът на изделията с двойна 

употреба, поместен в раздел Б от 

приложение I, може да бъде изменен, 
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ако това е необходимо поради 

рисковете, които износът на такива 

изделия може да представлява във 

връзка с извършването на сериозни 

нарушения на правата на човека или на 

международното хуманитарно право 

или по отношение на основните 

интереси в областта на сигурността на 

Съюза и на неговите държави членки. 

ако това е необходимо поради 

рисковете, които износът на такива 

изделия може да представлява във 

връзка с извършването на сериозни 

нарушения на правата на човека или на 

международното хуманитарно право 

или по отношение на основните 

интереси в областта на сигурността на 

Съюза и на неговите държави членки. 

Когато наложителни причини за 

спешност налагат изключването или 

добавянето на конкретни продукти 

към раздел Б от приложение І, за 

делегираните актове, приети 

съгласно настоящата буква, се 

прилага процедурата, предвидена в 

член 17. 

Обосновка 

Бързите промени в технологиите и потенциалното възникване на нови опасни 

технологии налагат предвиждането на възможност за незабавното им включване в 

контролния списък. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) Комисията може да извади 

изделия от списъка, по-специално ако 

поради бързо променящата се 

технологична среда, изделията 

стават от по-нисък клас, масови, 

лесно достъпни или технически лесно 

могат да бъдат модифицирани. 

Обосновка 

Това изменение е тясно свързано с член 16, параграф 2, буква б). 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) информация относно 

прилагането на контрола, включително 

данни относно лицензирането (брой, 

стойност и вид на лицензите и на 

свързаните с тях местоназначения, брой 

на потребителите на генерални и 

глобални разрешения, брой на 

операторите с вътрешни програми за 

съответствие, времена за обработка, 

обем и стойност на търговията, която е 

свързана с трансфери в рамките на ЕС, и 

др.), както и, когато са налични, данни 

за износа на изделия с двойна употреба, 

извършен в други държави членки; 

а) цялата информация относно 

прилагането на контрола, включително 

данни относно лицензирането (брой, 

стойност и вид на лицензите и на 

свързаните с тях местоназначения, брой 

на потребителите на генерални и 

глобални разрешения, брой на 

операторите с вътрешни програми за 

съответствие, времена за обработка, 

обем и стойност на търговията, която е 

свързана с трансфери в рамките на ЕС, и 

др.), както и, когато са налични, данни 

за износа на изделия с двойна употреба, 

извършен в други държави членки; 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) информация относно 

прилагането на контрола, включително 

данни за износители, лишени от правото 

да използват национални генерални 

разрешения за износ или генерални 

разрешения на Съюза за износ 1, 

доклади относно нарушения, 

изземвания и прилагане на други 

санкции ; 

б) цялата информация относно 

прилагането на контрола, включително 

данни за износители, лишени от правото 

да използват национални генерални 

разрешения за износ или генерални 

разрешения на Съюза за износ 1, 

евентуални доклади относно 

нарушения, изземвания и прилагане на 

други санкции; 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) данни за чувствителни крайни 

потребители, участници в подозрителни 

дейности за доставка и, ако има такива, 

използвани маршрути. 

в) всички данни за чувствителни 

крайни потребители, участници в 

подозрителни дейности за доставка и, 

ако има такива, използвани маршрути. 
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Обосновка 

Следва вътрешната логика на текста. Това изменение съответства на измененията 

на член 20, параграф 2, буква а) и буква б). 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията и Съветът 

предоставят, когато е целесъобразно, 

насоки и/или препоръки за най-добри 

практики по въпросите, обхванати в 

настоящия регламент , за да гарантират 

ефективността на режима на Съюза за 

контрол на износа и съгласуваността 

при неговото прилагане . Когато е 

целесъобразно, компетентните органи 

на държавите членки предоставят също 

така допълнителни насоки за 

износителите, брокерите и 

извършващите транзит оператори, които 

пребивават или са установени в 

съответната държава членка. 

1. Комисията и Съветът 

предоставят, когато е целесъобразно, 

насоки и/или препоръки за най-добри 

практики по въпросите, обхванати в 

настоящия регламент , за да гарантират 

ефективността на режима на Съюза за 

контрол на износа и съгласуваността 

при неговото прилагане . Когато е 

целесъобразно, компетентните органи 

на държавите членки предоставят също 

така допълнителни насоки за 

износителите, особено за МСП, 

брокерите и извършващите транзит 

оператори, които пребивават или са 

установени в съответната държава 

членка. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато е целесъобразно, 

Комисията и компетентните органи на 

държавите членки поддържат редовен и 

реципрочен обмен на информация с 

трети държави. 

1. Когато е целесъобразно, 

Комисията и компетентните органи на 

държавите членки поддържат редовен и 

реципрочен обмен на информация с 

трети държави, включително в 

контекста на диалога относно 

изделията с двойна употреба, 

предвиден в споразуменията на Съюза 

за партньорство и сътрудничество и 

споразуменията за стратегическо 

партньорство. 
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