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LYHYET PERUSTELUT 

Uusilla teknologioilla on syvällekäyvä vaikutus ulkopolitiikkaan. Meidän on varmistettava, 

että EU luo mahdollisuuksia ja pienentää uhkia kaikilla aloilla aina verkkoturvallisuudesta 

ihmisoikeuksiin ja sähköisestä kaupasta kehitykseen. Kaksikäyttöasetuksen muuttamisella on 

tarkoitus vahvistaa entisestään EU:n asemaa johtavana ja vastuullisena maailmanlaajuisena 

toimijana estämällä sellaisten teknologioiden leviäminen, jotka ovat vastoin strategisia 

etujamme tai loukkaavat ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. 

 

Asetuksen päivittäminen on välttämätöntä aikana, jona teknologia muuttuu nopeasti ja 

maailman geopoliittiset painopisteet ovat vaihtumassa. Valmistelija tukee vahvasti ihmisten 

turvallisuuteen keskittyvää komission lähestymistapaa ja on pyrkinyt selkeyttämään tätä 

erinäisillä aloilla, mikä osaltaan edistää ihmisoikeuksien integroimista unionin ulko- ja 

kauppapolitiikkaan ja parantaa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä sen taloudellisten 

ja kaupallisten etujen keskinäistä johdonmukaisuutta. 

 

Teknologian nopeita muutoksia ajatellen EU on juuri oikeaan aikaan lisännyt joitakin 

verkkovalvontateknologioita sellaisten kaksikäyttötuotteiden valvontaluetteloon, joita voidaan 

käyttää ihmisoikeuksien loukkaamiseen tai unionin strategisia etujen heikentämiseen. On 

kuitenkin muistettava, että kaikkea teknologiaa ei tarvitse valvoa ja että ihmisoikeuksien 

suojelua edistävien teknologioiden, kuten salaustekniikan, vientiä olisi helpotettava. Meidän 

on myös varmistettava, että emme luo tarpeetonta rasitetta viejille tai esteitä legitiimille 

internetin turvallisuustutkimukselle. 

 

Tavoitteena oleva muiden kuin luettelossa olevien tuotteiden lopullisen käytön valvonta 

ihmisten turvallisuuden kannalta on hyvä edistysaskel kohti sitä, että EU voi pysäyttää 

laittomat siirrot, mutta oikeudellista selkeyttä olisi lisättävä. Kaksikäyttötuotteita ja erityisesti 

verkkovalvontateknologiaa käytetään usein suoraan ihmisoikeusloukkauksien tekemiseen 

mutta niitä voidaan hyödyntää myös muissa vakavissa ihmisoikeusrikkomuksissa. 

Esimerkiksi laittomasti saatuja tietoja ihmisoikeuksien puolustajista tai journalisteista voidaan 

käyttää myöhemmin heidän pidättämiseensä tai kiduttamiseensa. 

Tarvitsemme tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan viitekehyksen, jossa pystytään 

ottamaan huomioon muuttuvat realiteetit. Kun jäsenvaltiot päättävät aloittaa tavoitteena 

olevan lopullisen käytön valvonnan, valvontaluetteloiden muuttamista olisi harkittava. Kun 

kyse on verkkovalvontateknologiat kattavasta EU:n autonomisesta luettelosta, olisi voitava 

turvautua kiireelliseen menettelyyn, jotta voidaan vastata nopeasti muutoksiin kolmansissa 

maissa tai uuteen, valvontaa edellyttävään teknologiseen kehitykseen. 

 

Ulkomaiset liiketoimet muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, joten on tärkeää lisätä 

tietojenvaihtoa ja avoimuutta. Jäsenvaltioiden olisi vastuullisuuden ja valvonnan 

parantamiseksi julkistettava kaikki lupatiedot. Tämä perustuisi käytössä oleviin parhaisiin 

käytäntöihin, sillä osa jäsenvaltioista toimittaa jo tietoja vapaaehtoisesti. Jotta varmistetaan 

tasapuoliset toimintaedellytykset, asetuksen rikkomiseen sovellettavien seuraamusten olisi 

myös oltava yhdenmukaiset koko unionissa. 

 

Parlamentti on vaatinut kaksikäyttöasetuksen päivittämistä jo vuosia. On välttämätöntä, että 

prosessi etenee nyt mahdollisimman ripeästi. 
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TARKISTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan 

huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Vastauksena Euroopan parlamentin 

pyyntöihin ja ottaen huomioon uusien 

kaksikäyttötuoteluokkien kehittymisen 

sekä merkit siitä, että tiettyjä unionista 

vietyjä verkkovalvontateknologioita on 

ollut vakavien ihmisoikeusloukkauksien 

tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

loukkausten toteuttamisesta tai 

johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden 

käytössä aseellisissa konflikteissa tai 

maan sisäisissä tukahduttamistoimissa, 

yleisen turvallisuuden ja julkisen 

moraalin suojaamiseksi on aiheellista 

valvoa tällaisten teknologioiden vientiä. 

Nämä toimenpiteet eivät saisi ylittää sitä, 

mikä on oikeasuhteista. Niiden ei pitäisi 

estää varsinkaan laillisiin tarkoituksiin 

käytettävän tieto- ja viestintäteknologian 

vientiä, lainvalvonta ja internetin 

turvallisuustutkimus mukaan lukien. 

Neuvoteltuaan tiiviisti jäsenvaltioiden ja 

sidosryhmien kanssa komissio laatii 

ohjeet, joilla tuetaan kyseisen valvonnan 

soveltamista käytännössä. 

(5) Tietyt verkkovalvontateknologiat 

ovat muodostaneet uuden sellaisten 

kaksikäyttötuotteiden luokan, joita on 

käytetty suoraan ihmisoikeuksien, kuten 

oikeuden yksityisyyteen, oikeuden 

henkilötietojen suojaan, sananvapauden 

ja kokoontumisvapauden, loukkauksiin 

seuraamalla tai poimimalla tietoja ilman 

järjestelmän omistajan tai valvojan 

nimenomaista, tietoista ja yksiselitteistä 

lupaa ja/tai lamauttamalla kohteena 

olevan järjestelmän tai vahingoittamalla 

sitä. Vastauksena Euroopan parlamentin 

pyyntöihin ja ottaen huomioon todisteet 

siitä, että tiettyjä 

verkkovalvontateknologioita on ollut 

kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan 

oikeuden tai kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden loukkausten 

toteuttamisesta tai johtamisesta vastuussa 

olevien henkilöiden käytössä maissa, 

joissa on todettu vakavia ihmisoikeuksien 

loukkauksia, on aiheellista valvoa 

tällaisten teknologioiden vientiä. 

Myöskään salauksen valvonnan nykyinen 

taso ei vastaa sitä tosiasiaa, että salaus on 

tärkein keino varmistaa, että kansalaiset, 

yritykset ja valtiot voivat suojata tietojaan 

rikollisilta ja muilta pahantahtoisilta 

toimijoilta, suojata pääsyn palveluihin ja 

varmistaa turvallisen viestinnän muun 

muassa ihmisoikeuksien puolustajille. 

Tästä syystä on aiheellista helpottaa 

edelleen salaustekniikan vientiä. 
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Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tämän vuoksi on myös aiheellista 

tarkistaa kaksikäyttötuotteiden määritelmä 

ja ottaa käyttöön 

verkkovalvontateknologian määritelmä. 

Lisäksi olisi selvennettävä, että 

kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan 

arviointiperusteet sisältävät näkökohtia, 

jotka liittyvät mahdolliseen 

väärinkäyttöön terroritekojen ja 

ihmisoikeusloukkausten yhteydessä. 

(6) Tämän vuoksi on myös aiheellista 

tarkistaa kaksikäyttötuotteiden määritelmä 

ja ottaa käyttöön 

verkkovalvontateknologian määritelmä. 

Lisäksi olisi selvennettävä, että 

kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan 

arviointiperusteissa otetaan huomioon 

verkkovalvontateknologioiden suora ja 

välillinen vaikutus ihmisoikeuksiin sekä 

niiden merkitys terroritekojen torjunnassa, 

kuten neuvoston yhteiseen kantaan 

2008/944/YUTP1 a liittyvässä käyttäjän 

oppaassa muistutetaan. 

 _______________________ 

 1 a Neuvoston yhteinen kanta 

2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä 

joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja 

puolustustarvikkeiden viennin valvontaa 

koskevien yhteisten sääntöjen 

määrittämisestä (EUVL L 335, 

13.12.2008, s. 99).  

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Verkkovalvontateknologian 

vientivalvontatoimenpiteet eivät saisi 

ylittää sitä, mikä on tarpeen ja 

oikeasuhteista. Niiden ei pitäisi estää 

varsinkaan laillisiin tarkoituksiin 

käytettävän tieto- ja viestintäteknologian 

vientiä, lainvalvonta ja internetin 

turvallisuustutkimus mukaan lukien. 

Komission olisi neuvoteltuaan tiiviisti 
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jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa 

laadittava ohjeet, joilla tuetaan kyseisten 

toimenpiteiden soveltamista käytännössä. 

Perustelu 

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska se pohjautuu johdanto-osan 5 ja 

6 kappaleeseen tehtyihin tarkistuksiin. 

 

Tarkistus   4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Sellaisen valvontaluetteloon 

kuulumattomien tuotteiden valvonnan 

soveltamisalaa, jota sovelletaan kyseisiin 

kaksikäyttötuotteisiin tietyissä 

olosuhteissa, olisi selvennettävä ja 

yhdenmukaistettava, ja sen avulla olisi 

puututtava terrorismin ja 

ihmisoikeusloukkausten vaaraan. 

Valvontaluetteloon kuulumattomien 

tuotteiden valvontaa koskevan 

asianmukaisen tietojenvaihdon ja 

konsultoinnin pitäisi varmistaa valvonnan 

tehokas ja johdonmukainen soveltaminen 

kaikkialla unionissa. Myös kohdennettua 

valvontaluetteloon kuulumattomien 

tuotteiden valvontaa olisi sovellettava 

tietyin edellytyksin 

verkkovalvontateknologian vientiin. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus   5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Lisäksi olisi otettava käyttöön 

unionin yleiset vientiluvat, jotta yrityksille 

ja viranomaisille koituvaa hallinnollista 

rasitetta voitaisiin vähentää, varmistaen 

kuitenkin, että kyseessä olevien tuotteiden 

(15) Lisäksi olisi otettava käyttöön 

unionin yleiset vientiluvat, jotta yrityksille, 

erityisesti pk-yrityksille, ja viranomaisille 

koituvaa hallinnollista rasitetta voitaisiin 

vähentää, varmistaen kuitenkin, että 
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siirtoja asiaankuuluviin määräpaikkoihin 

valvotaan asianmukaisesti. Myös suuria 

hankkeita koskeva viennin koontilupa olisi 

otettava käyttöön, jotta lupaehdot voitaisiin 

mukauttaa toimialan erityistarpeisiin. 

kyseessä olevien tuotteiden siirtoja 

asiaankuuluviin määräpaikkoihin valvotaan 

asianmukaisesti. Myös suuria hankkeita 

koskeva viennin koontilupa olisi otettava 

käyttöön, jotta lupaehdot voitaisiin 

mukauttaa toimialan erityistarpeisiin. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Liitteessä I olevassa A osassa 

esitetyn, vientivalvonnan kohteena olevien 

kaksikäyttötuotteiden yhteisen luettelon 

ajantasaistamista koskevien päätösten olisi 

oltava niiden velvoitteiden ja sitoumusten 

mukaisia, jotka jäsenvaltiot ja unioni ovat 

hyväksyneet asiaa koskevien 

kansainvälisten asesulku- ja 

vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai 

ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä 

sopimuksia. Liitteessä I olevassa B osassa 

olevaa vientivalvonnan kohteena olevien 

kaksikäyttötuotteiden, kuten 

verkkovalvontateknologian, yhteistä 

luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset 

olisi tehtävä ottaen huomioon vaarat, joita 

tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa 

ihmisoikeuksien tai kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden vakavien 

loukkausten tai unionin ja sen 

jäsenvaltioiden olennaisten 

turvallisuusetujen osalta. Liitteessä IV 

olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan 

kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden 

yhteistä luetteloa koskevat 

ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä 

ottaen huomioon yleistä järjestystä ja 

yleistä turvallisuutta koskevat 

jäsenvaltioiden edut Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan 

mukaisesti. Liitteessä II olevassa A–J 

osassa olevia yhteisiä tuotteiden ja 

määräpaikkojen luetteloita koskevat 

ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä 

(17) Liitteessä I olevassa A osassa 

esitetyn, vientivalvonnan kohteena olevien 

kaksikäyttötuotteiden yhteisen luettelon 

ajantasaistamista koskevien päätösten olisi 

oltava niiden velvoitteiden ja sitoumusten 

mukaisia, jotka jäsenvaltiot ja unioni ovat 

hyväksyneet asiaa koskevien 

kansainvälisten asesulku- ja 

vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai 

ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä 

sopimuksia. Liitteessä I olevassa B osassa 

olevaa vientivalvonnan kohteena olevien 

kaksikäyttötuotteiden, kuten 

verkkovalvontateknologian, yhteistä 

luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset 

olisi tehtävä ottaen huomioon vaarat, joita 

tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa, jos 

niitä käytetään kansainvälisen 

ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

loukkauksiin maissa, joissa on todettu 

vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia, 

sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden 

olennaisiin turvallisuusetuihin liittyvät 

vaarat. Liitteessä IV olevassa B osassa 

olevaa vientivalvonnan kohteena olevien 

kaksikäyttötuotteiden yhteistä luetteloa 

koskevat ajantasaistamispäätökset olisi 

tehtävä ottaen huomioon yleistä järjestystä 

ja yleistä turvallisuutta koskevat 

jäsenvaltioiden edut Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan 

mukaisesti. Liitteessä II olevassa A–J 

osassa olevia yhteisiä tuotteiden ja 



 

PE602.925v02-00 8/25 AD\1126803FI.docx 

FI 

ottaen huomioon tässä asetuksessa säädetyt 

arviointiperusteet. 

määräpaikkojen luetteloita koskevat 

ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä 

ottaen huomioon tässä asetuksessa säädetyt 

arviointiperusteet. 

 

Tarkistus   7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) Kybervarkauksien ja kolmansiin 

maihin jälleenviennin riski, joka 

mainitaan yhteisessä kannassa 

2008/944/YUTP, edellyttää 

kaksikäyttötuotteita koskevien säännösten 

ja määräysten tiukentamista. 

Perustelu 

Tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska johdanto-osan kappale antaa aiheen 

14 artiklan 1 kohdan f a alakohdan lisäämiseen. 

 

Tarkistus   8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(21) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti 

ja mainitussa artiklassa säädetyissä rajoissa 

sekä siihen asti, kun lainsäädäntöä on 

edelleen yhdenmukaistettu, jäsenvaltioilla 

säilyy oikeus valvoa tiettyjen 

kaksikäyttötuotteiden toimituksia unionissa 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

varmistamiseksi. Unionin sisällä 

tapahtuvien kaksikäyttötuotteiden siirtojen 

valvontaa olisi oikeasuhteisuuden vuoksi 

tarkistettava, jotta yrityksiin ja 

viranomaisiin kohdistuvaa rasitetta 

voitaisiin keventää. Lisäksi liitteessä IV 

olevassa B osassa olevaa niiden 

kaksikäyttötuotteiden luetteloa, joihin 

(21) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti 

ja mainitussa artiklassa säädetyissä rajoissa 

sekä siihen asti, kun lainsäädäntöä on 

edelleen yhdenmukaistettu, jäsenvaltioilla 

säilyy oikeus valvoa tiettyjen 

kaksikäyttötuotteiden toimituksia unionissa 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

varmistamiseksi. Unionin sisällä 

tapahtuvien kaksikäyttötuotteiden siirtojen 

valvontaa olisi oikeasuhteisuuden vuoksi 

tarkistettava, jotta yrityksiin, etenkin 

pk-yrityksiin, ja viranomaisiin kohdistuvaa 

rasitetta voitaisiin keventää. Lisäksi 

liitteessä IV olevassa B osassa olevaa 

niiden kaksikäyttötuotteiden luetteloa, 
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sovelletaan unionin sisäisten siirtojen 

valvontaa, olisi tarkasteltava määräajoin 

teknologian ja kaupan kehitys sekä 

siirtojen arkaluonteisuuden arviointi 

huomioon ottaen. 

joihin sovelletaan unionin sisäisten 

siirtojen valvontaa, olisi tarkasteltava 

määräajoin teknologian ja kaupan kehitys 

sekä siirtojen arkaluonteisuuden arviointi 

huomioon ottaen. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Vastuullisuuden ja 

vientivalvontatoimenpiteiden julkisen 

valvonnan tärkeys huomioon ottaen on 

aiheellista, että jäsenvaltiot saattavat 

julkisesti saataville kaikki asianmukaiset 

lupatiedot. 

Perustelu 

Tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska tässä uudessa johdanto-osan kappaleessa 

esitetään perusteet 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan muutoksille. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Tiedotus yksityissektorille ja 

avoimuus ovat tehokkaan 

vientivalvontajärjestelmän olennaisia osia. 

Siksi on aiheellista säätää sellaisen 

ohjauksen jatkuvasta kehittämisestä, jolla 

tuetaan tämän asetuksen soveltamista, sekä 

valvonnan toteuttamista koskevan 

vuosittaisen kertomuksen julkaisemisesta 

nykyisen käytännön mukaisesti. 

(25) Tiedotus yksityissektorille ja 

avoimuus ovat tehokkaan 

vientivalvontajärjestelmän olennaisia osia. 

Siksi on aiheellista säätää sellaisen 

ohjauksen jatkuvasta kehittämisestä, jolla 

tuetaan tämän asetuksen soveltamista, sekä 

valvonnan toteuttamista koskevan 

vuosittaisen kertomuksen julkaisemisesta 

nykyisen käytännön mukaisesti. Joidenkin 

asetuksen osien tulkintaan tarvitaan 

ohjausta, joten on aiheellista, että tällaista 

ohjausta on julkisesti saatavilla, kun 

asetus tulee voimaan. 
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Tarkistus   11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(29) Vientivalvonta vaikuttaa 

kansainväliseen turvallisuuteen ja 

kolmansien maiden kanssa käytävään 

kauppaan, ja sen vuoksi on aiheellista 

kehittää vuoropuhelua ja yhteistyötä 

kolmansien maiden kanssa, jotta voitaisiin 

tukea maailmanlaajuisesti tasapuolisia 

toimintaedellytyksiä ja parantaa 

kansainvälistä turvallisuutta. 

(29) Vientivalvonta vaikuttaa 

kansainväliseen turvallisuuteen ja 

kolmansien maiden kanssa käytävään 

kauppaan, ja sen vuoksi on aiheellista 

kehittää vuoropuhelua ja yhteistyötä 

kolmansien maiden kanssa, jotta voitaisiin 

tukea maailmanlaajuisesti tasapuolisia 

toimintaedellytyksiä ja parantaa 

kansainvälistä turvallisuutta. Koska 

jäsenvaltiot muodostavat enemmistön 

tavanomaisten aseiden ja 

kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian 

vientivalvontaa koskevan Wassenaarin 

järjestelyn allekirjoittaneista valtioista, 

korkeatasoisten vaatimusten asettamisella 

unionin tasolla voi myös olla positiivisia 

kerrannaisvaikutuksia 

maailmanlaajuisten vaatimusten osalta. 

 

Tarkistus   12 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. ’kaksikäyttötuotteella’ tuotteita, 

myös ohjelmistoja ja teknologiaa, joita 

voidaan käyttää sekä siviili- että 

sotilastarkoituksiin, mukaan lukien 

1. ’kaksikäyttötuotteella’ tuotteita, 

myös ohjelmistoja ja teknologiaa, joita 

voidaan käyttää sekä siviili- että 

sotilastarkoituksiin, mukaan lukien 

tuotteet, joita voidaan käyttää 

ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai 

biologisten aseiden sekä niiden 

maaliinsaattamisjärjestelmien 

suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon 

tai käyttöön, myös kaikki tavarat, joita 

voidaan käyttää sekä muihin kuin 

räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä 

tavoin apuna ydinaseiden tai muiden 

ydinräjähteiden valmistamisessa; 
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Perustelu 

Tarpeen, koska tarkistus liittyy erottamattomasti tarkistukseen, jolla poistetaan 2 artiklan 

1 kohdan a alakohta. 

 

Tarkistus   13 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) tuotteet, joita voidaan käyttää 

ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai 

biologisten aseiden sekä niiden 

maaliinsaattamisjärjestelmien 

suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon 

tai käyttöön, mukaan lukien kaikki 

tavarat, joita voidaan käyttää sekä muihin 

kuin räjähdystarkoituksiin että millä 

hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai 

muiden ydinräjähteiden valmistamisessa; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. ’verkkovalvontateknologialla’ 

tuotteita (laitteistoja, ohjelmistoja ja 

teknologiaa, jotka eivät ole 

kaksikäyttötuotteita), joita voidaan 

käyttää ihmisoikeuksien tai 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, 

erityisesti yksityisyyden suojan, 

ilmaisunvapauden ja 

kokoontumisvapauden vakaviin ja 

järjestelmällisiin loukkauksiin, tai jotka 

voivat vaarantaa kansainvälisen 

turvallisuuden tai unionin ja sen 

jäsenvaltioiden keskeiset turvallisuusedut 

ja jotka on suunniteltu siten, että niillä 

voidaan tunkeutua tieto- ja 

televiestintäjärjestelmiin tietojen 

seurantaa, poimintaa, keruuta ja 
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analysointia varten ja/tai kohteena olevan 

järjestelmän lamauttamiseksi tai 

vahingoittamiseksi ilman järjestelmien 

omistajan tai valvojan nimenomaista, 

tietoista ja yksiselitteistä lupaa. Tähän 

kuuluvat seuraaviin teknologioihin ja 

laitteisiin liittyvät tuotteet: 

 a)  matkaviestinyhteyksien 

sieppauslaitteet; 

 b)  tunkeutumisohjelmistot; 

 c)  valvontakeskukset; 

 d)  lailliset sieppausjärjestelmät ja 

tietojen säilyttämisjärjestelmät. 

 Verkkovalvontateknologiaan eivät kuulu 

tuotteet, jotka on suunniteltu erityisesti 

johonkin seuraavista: 

 a)  laskutus; 

 b)  tiedonkeruutehtävät 

verkostoelementtien sisällä (esim. 

Exchange tai HLR); 

 c)  verkon palvelun laatu (QoS); 

 d)  käyttäjätyytyväisyys 

(käyttäjäkokemuksen laatu – QoE); 

 e)  palomuurit verkon suojaamiseksi; 

 f)  seuraavien rakentamiseen, 

toimintaan, ylläpitoon tai suojeluun 

käytetyt tuotteet: 

 –  julkinen energia-, kaasu- tai 

vesi-infrastruktuuri; 

 –  siviiliraide-, lento- ja vesiliikenteen 

älykäs hallintajärjestelmä; 

 –  laitossuunnittelu ja sähköinen 

terveydenhuolto; 

 –  teollinen valmistus; 

Perustelu 

Tarpeen, koska tarkistus liittyy erottamattomasti tarkistukseen, jolla poistetaan 2 artiklan 1 

kohdan a alakohta. 
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Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. ’loppukäyttäjällä’ luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä tai yhteisöä, 

joka on vietyjen kaksikäyttötuotteiden 

lopullinen vastaanottaja ja käyttäjä; 

Perustelu 

Tarkistus on perusteltu tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska on tarpeen määritellä 

loppukäyttäjä tuotteen varsinaiseksi lopulliseksi vastaanottajaksi ja käyttäjäksi, jotta 

pystytään varmistamaan, että viejien loppukäyttäjistä toimittamat tiedot ovat yksityiskohtaisia 

ja kiteytettyjä, minkä ansiosta viranomaiset pystyvät kunnolla arvioimaan, pitäisikö vientilupa 

myöntää. 

 

Tarkistus   16 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 23 a. ’huolellisuusvelvoitteella’ 

prosessia, jossa yritykset voivat tunnistaa, 

estää ja lieventää todellisia ja mahdollisia 

kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja 

olla vastuussa niistä ja joka muodostaa 

kiinteän osan yritysten päätöksentekoa ja 

riskinhallintajärjestelmiä yritystoimintaa 

ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n 

suuntaviivojen mukaisesti. 

Perustelu 

Tarkistus on välttämätön tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska siinä määritellään komission 

ehdotuksen 4 artiklan 2 kohdassa esitetty termi. 

 

Tarkistus   17 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Liitteessä I olevassa B osassa 

luetellun verkkovalvontateknologian 

vienti on luvanvaraista. 

Perustelu 

Tarpeen, koska tarkistus liittyy erottamattomasti 2 artiklan 1 kohtaan tehtyihin tarkistuksiin, 

joilla luodaan erillinen kategoria ”verkkovalvontateknologia”. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) sellaisten henkilöiden käyttöön, 

jotka ovat vastuussa vakavien 

ihmisoikeusloukkausten tai kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden loukkausten 

johtamisesta tai toteuttamisesta taikka ovat 

niissä osallisina aseellisten konfliktien 

yhteydessä tai lopullisen määrämaan 

sisäisissä tukahduttamistoimissa 

asiaankuuluvien julkisten kansainvälisten 

elinten taikka unionin tai jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten 

määrittelemällä tavalla, jos on näyttöä 

siitä, että ilmoitettu loppukäyttäjä on 

käyttänyt kyseistä tuotetta tai 

samankaltaisia tuotteita mainittujen 

vakavien loukkausten johtamiseen tai 

toteuttamiseen; 

d) sellaisten henkilöiden käyttöön, 

jotka ovat vastuussa kansainvälisen 

ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

loukkausten johtamisesta tai 

toteuttamisesta taikka ovat niissä osallisina 

maissa, joissa YK:n, Euroopan neuvoston 

tai unionin toimivaltaiset elimet taikka 

jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

viranomaiset ovat todenneet tapahtuneen 

vakavia ihmisoikeusloukkauksia, jos on 

näyttöä siitä, että ilmoitettu loppukäyttäjä 

on käyttänyt kyseistä tuotetta tai 

samankaltaisia tuotteita mainittujen 

loukkausten johtamiseen tai 

toteuttamiseen; 

Perustelu 

Kohtaa on muutettava, koska kaksikäyttötuotteiden avulla tehdyt ihmisoikeusloukkaukset eivät 

usein täytä vakavan ihmisoikeusloukkauksen ehtoja. Verkkovalvontavälineiden avulla tehdyt 

ihmisoikeuksien, kuten oikeuden yksityisyyteen ja ilmaisunvapauden, loukkaukset tehdään 

usein ennen muita loukkauksia, jotka voidaan luokitella vakaviksi (esimerkiksi kidutus ja 

tahdonvastaiset katoamiset). Oikeusvarmuuden lisäämiseksi on myös tarkennettava, mitkä 

kansainväliset elimet tekevät arviointeja. 
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Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) terroritekoihin liittyvään käyttöön. e) sellaisten henkilöiden, ryhmien ja 

yhteisöjen käyttöön, jotka osallistuvat 

terroritekoihin ja joihin sovelletaan 

yhteisessä kannassa 2001/931/YUTP 

säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä. 

Perustelu 

Tarpeen oikeusvarmuuden ja selkeyden lisäämiseksi. 

 

Tarkistus   20 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos viejä huolellisuusvelvoitteensa 

mukaisesti on tietoinen siitä, että 

kaksikäyttötuotteet, jotka hän aikoo viedä 

ja jotka eivät kuulu liitteeseen I, on 

kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 

1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän 

on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle 

viranomaiselle, joka päättää, onko 

aiheellista määrätä kyseinen vienti 

luvanvaraiseksi. 

2. Jos viejä huolellisuusvelvoitteensa 

mukaisesti on tietoinen siitä, että 

kaksikäyttötuotteet, jotka hän aikoo viedä 

ja jotka eivät kuulu liitteeseen I, voi olla 

kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 

1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän 

on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle 

viranomaiselle, joka päättää, onko 

aiheellista määrätä kyseinen vienti 

luvanvaraiseksi. 

Perustelu 

Tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska tarkistus liittyy 4 artiklan 1 kohtaan tehtyihin 

tarkistuksiin. 

 

Tarkistus   21 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Liitteeseen I kuulumattomia 3. Liitteeseen I kuulumattomia 
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tuotteita koskevia vientilupia myönnetään 

yksittäisille tuotteille ja loppukäyttäjille. 

Luvat myöntää sen jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä 

on asuinpaikka tai johon se on 

sijoittautunut, tai jos viejän asuin- tai 

sijoittautumispaikka on unionin 

ulkopuolella, sen jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen, jossa tuotteet 

sijaitsevat. Luvat ovat voimassa koko 

unionissa. Luvat ovat voimassa yhden 

vuoden, ja toimivaltainen viranomainen 

voi jatkaa niiden voimassaoloa. 

tuotteita koskevia vientilupia myönnetään 

yksittäisille tuotteille ja loppukäyttäjille. 

Luvat myöntää sen jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä 

on asuinpaikka tai johon se on 

sijoittautunut, tai jos viejän asuin- tai 

sijoittautumispaikka on unionin 

ulkopuolella, sen jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen, jossa tuotteet 

sijaitsevat. Luvat ovat voimassa koko 

unionissa. Luvat ovat voimassa kaksi 

vuotta, ja toimivaltainen viranomainen voi 

jatkaa niiden voimassaoloa. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos vastustavia huomautuksia ei ole saatu, 

katsotaan, että jäsenvaltiot, joiden kanssa 

neuvotellaan, eivät vastusta, vaan ne 

määräävät kaikki ”olennaisesti 

samankaltaiset liiketoimet” luvanvaraisiksi. 

Niiden on ilmoitettava lupavaatimuksista 

maansa tullihallinnolle ja muille 

asianomaisille kansallisille viranomaisille. 

Jos vastustavia huomautuksia ei ole saatu, 

katsotaan, että jäsenvaltiot, joiden kanssa 

neuvotellaan, eivät vastusta, vaan ne 

määräävät kaikki ”olennaisesti 

samankaltaiset liiketoimet” luvanvaraisiksi. 

Niiden on ilmoitettava lupavaatimuksista 

maansa tullihallinnolle ja muille 

asianomaisille kansallisille viranomaisille. 

Lisäksi jos vastustavia huomautuksia ei 

ole saatu, komissio arvioi, onko tarpeen 

hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan liitteessä I ja liitteessä IV 

olevassa B osassa esitettyjä 

kaksikäyttötuotteiden luetteloita 

lisäämällä 1, 2 ja 3 kohdassa mainitut 

tuotteet 16 artiklassa vahvistettujen 

menettelyjen mukaisesti. 

Perustelu 

Jos jonkin tuotteen pitäisi kaikkien jäsenvaltioiden mielestä olla luvanvarainen, on 

järkeenkäypää, että olisi harkittava tuotteen lisäämistä valvontaluetteloon pysyvää valvontaa 

varten. 

 

Tarkistus   23 
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Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Yksittäiset vientiluvat ja 

koontiluvat ovat voimassa yhden vuoden, 

ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 

niiden voimassaoloa. Suuria hankkeita 

koskevat viennin koontiluvat ovat 

voimassa toimivaltaisen viranomaisen 

määrittämän ajan. 

3. Yksittäiset vientiluvat ja 

koontiluvat ovat voimassa kaksi vuotta, ja 

toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 

niiden voimassaoloa. Suuria hankkeita 

koskevat viennin koontiluvat ovat 

voimassa toimivaltaisen viranomaisen 

määrittämän ajan. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Viejien on annettava toimivaltaiselle 

viranomaiselle kaikki vientiä koskevia 

yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevien 

hakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot, 

jotta se saa täydelliset tiedot erityisesti 

loppukäyttäjästä, määrämaasta ja vietävien 

tuotteiden lopullisista käyttötarkoituksista. 

Viejien on annettava toimivaltaiselle 

viranomaiselle kaikki vientiä koskevia 

yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevien 

hakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot, 

jotta se saa täydelliset tiedot erityisesti 

loppukäyttäjästä, määrämaasta ja vietävien 

tuotteiden lopullisista käyttötarkoituksista. 

Jos loppukäyttäjä on valtiollinen, 

annettavissa tiedoissa on määriteltävä 

yksityiskohtaisesti vietävän tuotteen 

varsinaisena loppukäyttäjänä oleva elin, 

osasto, virasto tai yksikkö. 

Perustelu 

Tarpeen sen varmistamiseksi, että tulee mahdollisimman tarkasti ilmi, kuka tai mikä elin on 

tuotteen loppukäyttäjä. 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

b) ihmisoikeuksia koskevan oikeuden 

ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
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noudattaminen lopullisessa määrämaassa; noudattaminen lopullisessa määrämaassa; 

 

Tarkistus   26 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f a) valvonnan tehostaminen 

yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP 

esitettyjen perusteiden mukaisesti 

viennissä yrityksille, henkilöille tai 

maihin, joilla ei ole tarvittavia 

turvaominaisuuksia tietomurtojen ja/tai 

kybervarkauksien estämiseksi, ja maihin, 

jotka voisivat mahdollisesti toimia 

välittäjinä maille, jotka sisältyvät 

kauppasaarto- tai vientikieltoluetteloon tai 

jotka voivat olla uhkana ihmisoikeuksille; 

Perustelu 

Tarpeen, koska tarkistus on loogista jatkoa 14 artiklan 1 kohdan luettelolle, jota muutettiin jo 

merkittävästi komission ehdotuksessa. 

 

Tarkistus   27 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f b) ostajamaan asenne 

kansainväliseen yhteisöön erityisesti sen 

osalta, mikä koskee sen suhtautumista 

terrorismiin, sen liittolaisuuksien 

luonnetta ja kansainvälisen oikeuden 

noudattamista; 

Perustelu 

Tarpeen, koska tarkistus on loogista jatkoa 14 artiklan 1 kohdan luettelolle, jota muutettiin jo 

merkittävästi komission ehdotuksessa. 

 

Tarkistus   28 
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Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f c) kaksikäyttötuotteiden tai 

-tarvikkeiden viennin yhteensopivuus 

vastaanottajamaan teknisen ja 

taloudellisen valmiuden kanssa ottaen 

huomioon, että valtiot täyttävät oikeutetut 

puolustus- ja turvallisuustarpeensa 

mahdollisimman vähäisin aseistukseen 

suunnatuin inhimillisin ja taloudellisin 

voimavaroin; 

Perustelu 

Tarpeen, koska tarkistus on loogista jatkoa 14 artiklan 1 kohdan luettelolle, jota muutettiin jo 

merkittävästi komission ehdotuksessa. 

 

Tarkistus   29 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää 

tämän asetuksen mukaista yksittäistä 

vientilupaa tai vientiä koskevaa 

koontilupaa tai lupaa välityspalveluille tai 

tekniselle avulle tai niiden on 

peruutettava se, jos 

 a)  on olemassa suuri riski, että 

tuotteita voitaisiin käyttää 

ihmisoikeuksien loukkauksiin; 

 b)  oikeudelliset puitteet tai tekniset 

järjestelyt määrämaassa eivät tarjoa 

riittävää suojaa vakavilta 

ihmisoikeusloukkauksilta. 

Perustelu 

Dokumentoiduissa vakavissa ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaustapauksissa vientiluvan epäämisen tai 

peruuttamisen on oltava pakollista. Unioni ei saa mahdollistaa ihmisoikeusloukkauksia 

missään olosuhteissa. On oikeutettua soveltaa samaa epäämiseen velvoittavaa logiikkaa, joka 
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on jo käytössä tavanomaisten aseiden viennin valvonnassa, jossa jäsenvaltioiden on evättävä 

maastavientiluvat, jos yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP esitettyjä perusteita 1, 2, 3 tai 4 ei 

noudateta. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio ja neuvosto asettavat 

saataville ohjeita ja/tai suosituksia, jotta 

varmistetaan jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten laatimat 

yhteiset riskinarvioinnit mainittujen 

perusteiden soveltamiseksi. 

2. Komissio ja neuvosto asettavat 

saataville ohjeita ja/tai suosituksia, jotta 

varmistetaan jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten laatimat 

yhteiset riskinarvioinnit mainittujen 

perusteiden soveltamiseksi, kun tämä 

asetus tulee voimaan. 

Perustelu 

Tarpeen, koska ohjeet ovat sidosryhmille oleellinen tulkintaa helpottava työkalu. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Liitteessä I olevassa B osassa 

olevaa kaksikäyttötuotteiden luetteloa 

voidaan muuttaa, jos se on tarpeen niiden 

vaarojen vuoksi, joita tällaisten tuotteiden 

vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

vakavien loukkausten tai unionin ja sen 

jäsenvaltioiden olennaisten 

turvallisuusetujen osalta. 

b) Liitteessä I olevassa B osassa 

olevaa kaksikäyttötuotteiden luetteloa 

voidaan muuttaa, jos se on tarpeen niiden 

vaarojen vuoksi, joita tällaisten tuotteiden 

vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

vakavien loukkausten tai unionin ja sen 

jäsenvaltioiden olennaisten 

turvallisuusetujen osalta. Tämän kohdan 

nojalla annettaviin delegoituihin 

säädöksiin sovelletaan 17 artiklassa 

säädettyä menettelyä, jos tiettyjä tuotteita 

on erittäin kiireellisistä syistä poistettava 

liitteessä I olevasta B osasta tai lisättävä 

siihen. 
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Perustelu 

Tarpeen, kun otetaan huomioon teknologian nopeat muutokset ja mahdollisuus, että syntyy 

uusia vaarallisia teknologioita, jotka on viipymättä lisättävä valvontaluetteloon. 

 

Tarkistus   32 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) Komissio voi poistaa tuotteita 

luettelosta, varsinkin jos nopeasti 

muuttuvassa teknologisessa ympäristössä 

tuotteista on ajan myötä tullut bulkki- tai 

massatuotteita, jotka ovat helposti 

saatavilla tai teknisesti helposti 

muokattavia. 

Perustelu 

Tarpeen, koska tarkistus liittyy erottamattomasti 16 artiklan 2 kohdan b alakohtaan. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) tiedot valvonnan toteuttamisesta, 

mukaan lukien lupia koskevat tiedot 

(lukumäärä, arvo ja lupatyypit ja 

määräpaikat, yleisten lupien ja 

koontilupien käyttäjien lukumäärä, niiden 

toimijoiden lukumäärä, joilla on käytössä 

sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma, 

käsittelyajat, EU:n sisäisiä siirtoja 

sisältävän kaupan määrä ja arvo jne.) ja, jos 

saatavilla, tiedot muissa jäsenvaltioissa 

toteutetusta kaksikäyttötuotteiden 

viennistä; 

a) kaikki tiedot valvonnan 

toteuttamisesta, mukaan lukien lupia 

koskevat tiedot (lukumäärä, arvo ja 

lupatyypit ja määräpaikat, yleisten lupien 

ja koontilupien käyttäjien lukumäärä, 

niiden toimijoiden lukumäärä, joilla on 

käytössä sisäinen 

vaatimustenmukaisuusohjelma, 

käsittelyajat, EU:n sisäisiä siirtoja 

sisältävän kaupan määrä ja arvo jne.) ja, jos 

saatavilla, tiedot muissa jäsenvaltioissa 

toteutetusta kaksikäyttötuotteiden 

viennistä; 
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Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tiedot valvonnan toteuttamisesta, 

mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot 

viejistä, joilta on evätty oikeus käyttää 

kansallisia tai unionin yleisiä vientilupia 1, 

raportoidut rikkomukset, takavarikoinnit ja 

muiden seuraamusten soveltaminen; 

b) kaikki tiedot valvonnan 

toteuttamisesta, mukaan lukien 

yksityiskohtaiset tiedot viejistä, joilta on 

evätty oikeus käyttää kansallisia tai unionin 

yleisiä vientilupia 1, kaikki raportoidut 

rikkomukset, takavarikoinnit ja muiden 

seuraamusten soveltaminen; 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) tietoja arkaluonteisista 

loppukäyttäjistä, epäilyttäviin 

hankintatoimiin osallistuvista toimijoista 

ja, jos tietoja on saatavilla, käytetyistä 

reiteistä; 

c) kaikki tiedot arkaluonteisista 

loppukäyttäjistä, epäilyttäviin 

hankintatoimiin osallistuvista toimijoista 

ja, jos tietoja on saatavilla, käytetyistä 

reiteistä; 

Perustelu 

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi. Se vastaa tarkistuksia 20 artiklan 

2 kohdan a ja b alakohtaan. 

 

Tarkistus   36 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio ja neuvosto asettavat 

tarvittaessa saataville ohjeita ja/tai 

suosituksia parhaista käytännöistä tähän 

asetukseen kuuluvissa asioissa 

varmistaakseen unionin 

vientivalvontajärjestelmän tehokkuuden ja 

sen täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden. 

1. Komissio ja neuvosto asettavat 

tarvittaessa saataville ohjeita ja/tai 

suosituksia parhaista käytännöistä tähän 

asetukseen kuuluvissa asioissa 

varmistaakseen unionin 

vientivalvontajärjestelmän tehokkuuden ja 

sen täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden. 
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Myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on tarvittaessa annettava 

täydentäviä ohjeita viejille, välittäjille ja 

kauttakuljettajille, joilla on asuinpaikka 

kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat 

sijoittautuneet sinne. 

Myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on tarvittaessa annettava 

täydentäviä ohjeita viejille, erityisesti 

pk-yrityksille, välittäjille ja 

kauttakuljettajille, joilla on asuinpaikka 

kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat 

sijoittautuneet sinne. 

 

Tarkistus   37 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio ja jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset pitävät 

tarvittaessa yllä säännöllistä ja 

vastavuoroista tietojenvaihtoa kolmansien 

maiden kanssa. 

1. Komissio ja jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset pitävät 

tarvittaessa yllä säännöllistä ja 

vastavuoroista tietojenvaihtoa kolmansien 

maiden kanssa, myös unionin 

kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa ja 

sopimuksissa strategisesta 

kumppanuudesta mainitun 

kaksikäyttötuotteita koskevan 

vuoropuhelun yhteydessä. 
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