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I JOHDANTO

Komissio toimitti 7. marraskuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksensa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä 

ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta.1

Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 23. lokakuuta 20122.

Samaan aikaan käsiteltävänä olleeseen kaupan alan koontisäädöspakettiin sisältyi myös 

ehdotuksia delegoiduiksi säädöksiksi, jotka ovat tämän ehdotuksen kannalta merkityksellisiä. 

Kyseisten asetusten ja tämän ehdotuksen välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi 

päätettiin odottaa kaupan alan koontisäädöspaketin käsittelyn tuloksia.

Kaupan alan koontisäädöspaketista päästiin kompromissiratkaisuun kesäkuussa 20133. Tämän 

jälkeen neuvotteluja jatkettiin, jotta käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta päästäisiin 

sopimukseen toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa. 4

Epävirallisessa kolmikantakokouksessa, joka pidettiin 17. joulukuuta 2013, 

lainsäädäntövallan käyttäjien välillä päästiin väliaikaiseen sopimukseen 

kompromissipaketista.

Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta hyväksyi 21. tammikuuta 2014 

kolmikantaneuvottelujen tuloksen. 

                                                       
1 Asiak. 16726/11.
2 Asiak. 15611/12.
3 Asiak. 13284/13.
4 Asiak. 11454/13 ja 12203/13.
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Valiokunnan puheenjohtaja lähetti 21. tammikuuta 2014 puheenjohtajavaltiolle kirjeen, jossa 

todetaan, että jos neuvosto toimittaa virallisesti parlamentille kantansa siinä muodossa kuin se 

on kyseisen kirjeen liitteessä, valiokunnan puheenjohtaja suosittelee täysistunnolle, että 

neuvoston kanta hyväksytään tarkistuksitta.

Tältä pohjalta neuvosto pääsi ehdotuksesta 11. helmikuuta 2014 poliittiseen 

yhteisymmärrykseen (jota pohjustettiin pysyvien edustajien komiteassa 29. tammikuuta 

2014). 5

Edellä mainittu yhteisymmärrys huomioon ottaen ja lingvistijuristien viimeisteltyä tekstin 

neuvosto vahvisti 3. maaliskuuta 2014 ensimmäisen käsittelyn kantansa Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 294 artiklan mukaista tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

II TAVOITE

Ehdotetulla asetuksella pyritään varmistamaan, että kaksikäyttötuotteita koskeva EU:n 

valvontaluettelo saatetaan komission delegoitujen säädösten avulla säännöllisesti ja hyvissä 

ajoin ajan tasalle vastaamaan jäsenvaltioiden kansainvälisten vientivalvontajärjestelyjen 

mukaisesti hyväksymiä velvoitteita ja sitoumuksia.

Jotta EU voisi EU:n yleisten vientilupien nojalla tapahtuvan viennin arkaluontoisuutta 

arvioidessaan reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeasti, siinä säädetään lisäksi 

määräpaikkojen poistamisesta näiden lupien soveltamisalasta silloin, kun tämä on tietyissä 

tapauksissa tarpeen sen varmistamiseksi, että ainoastaan vähäriskiset vientitoimet kuuluvat 

vientilupien soveltamisalaan.

III NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ANALYSOINTI

Neuvosto kannatti ehdotuksen keskeistä sisältöä sen menettelyn osalta, jolla EU:n 

valvontaluetteloa (liite I) päivitetään delegoitujen säädösten avulla. Muutoksia tehtiin 

seuraaviin keskeisiin seikkoihin:

                                                       
5 Asiak. 5480/14.
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– Delegoitujen säädösten soveltamisalaa täsmennettiin sen osalta, että niillä voidaan 

poistaa määräpaikkoja EU:n yleisten vientilupien soveltamisalasta, jos kyseisiin 

määräpaikkoihin aletaan soveltaa aseidenvientikieltoa.

– Säädösvallan komissiolle siirtämiselle asetettiin viiden vuoden määräaika, joka on 

uusittavissa hiljaisella sopimuksella.

– Jos EU:n valvontaluettelojen (liite I) päivitykset koskevat kaksikäyttötuotteita, jotka 

luetellaan myös asetuksen tietyissä muissa liitteissä, kyseisiä liitteitä muutetaan 

vastaavasti.

Lisäksi Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio totesivat yhteisessä lausumassa, että on 

tärkeää tehostaa jatkuvasti EU:n strategisen vientivalvontajärjestelmän tehokkuutta ja 

johdonmukaisuutta varmistaen turvallisuuden korkea taso ja asianmukainen avoimuus 

haittaamatta kilpailukykyä ja kaksikäyttötuotteiden laillista kauppaa. Asiaa käsitellään myös 

EU:n kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan valvontapolitiikan käynnissä olevan tarkistuksen 

yhteydessä. 

IV PÄÄTELMÄ

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on otettu huomioon neuvoston ja Euroopan 

parlamentin välillä käydyissä neuvotteluissa myös komission avustuksella aikaansaatu 

kompromissiratkaisu. Tämä kompromissiratkaisu hyväksyttiin neuvostossa 11. helmikuuta 

2014 vahvistetulla poliittisella yhteisymmärryksellä, joka oli muodostettu pysyvien edustajien 

komiteassa 29. tammikuuta 2014. 

Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja ilmoitti 

puheenjohtajavaltiolle 21. tammikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä, että jos neuvosto toimittaa 

parlamentille virallisesti kantansa siinä muodossa kuin se on kyseisen kirjeen liitteessä, hän 

suosittelee täysistunnolle neuvoston kannan hyväksymistä tarkistuksitta parlamentin toisessa 

käsittelyssä lingvistijuristien viimeisteltyä sen.


