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PR_COD_2app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 
за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската 
дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба
(0000/2014 – C7-0000-2014 – 2011/0310(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (0000/2014 – C7-
0000/2014),

– като взе предвид позицията си на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0704),

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 72 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна 
търговия (A7-0000/2014),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. одобрява съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията, 
приложено към настоящата резолюция;

3. приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата 
резолюция;

4. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 
съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 
проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 
генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз, заедно с изявленията, приложени към настоящата 
резолюция;

7. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно 

прегледа на системата за контрол на износа на изделия с двойна употреба

Европейският парламент, Съветът и Комисията отчитат, че е важно непрекъснато да се 

подобряват ефективността и съгласуваността на режима на ЕС за контрол на 

стратегическия износ, като се гарантират висока степен на сигурност и необходимата 

прозрачност, без да се възпрепятства конкурентоспособността и законната търговия с 

изделия с двойна употреба.

Трите институции смятат, че модернизирането и по-нататъшното уеднаквяване на 

системата са необходими, за да бъде тя приспособена към новите заплахи и 

технологичното развитие, за да се намалят нарушенията, да се създаде истински общ 

пазар на изделия с двойна употреба (еднакви условия на конкуренция за износителите) 

и за да продължи системата за контрол на износа да служи като образец за трети 

страни.

За тази цел е от съществено значение да се опрости процесът на актуализиране на 

списъците за контрол (приложенията към регламента), да се подобрят оценката на 

риска и обменът на информация, да се разработят по-добри промишлени стандарти и да 

се намалят несъответствията при прилагането.

Европейският парламент, Съветът и Комисията признават, че има спорни въпроси във 

връзка с износа на някои информационни и комуникационни технологии (ИКТ), които 

могат да се използват в контекста на нарушения на правата на човека, да заплашват 

сигурността на ЕС, особено технологиите за масово наблюдение, мониторинг, 

проследяване и цензуриране, както и в контекста на уязвимостта на софтуерните 

програми.

Във връзка с това започнаха технически консултации, включително в рамките на 

партньорските посещения по въпросите на изделията с двойна употреба в ЕС, 

координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба и режимите за 

контрол на износа, и продължават да се предприемат действия за прилагане на санкции 

или национални мерки в спешни случаи (съгласно член 215 от ДФЕС). Ще бъдат 

положени и по-интензивни усилия за насърчаване на многостранните споразумения в 

контекста на режимите за контрол на износа и ще бъдат проучени възможностите за 

разглеждане на този въпрос в рамките на текущия преглед на политиката на ЕС за 

контрол на износа на изделия с двойна употреба и на изготвянето на съобщението на 

                                                                                                                                                  
1 Приети текстове, 23.10.2012 г., P7_TA(2012)0383. 
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Комисията. Във връзка с това трите институции взеха под внимание споразумението на 

участващите страни във Васенаарската договореност от 4 декември 2013 г. да въведат 

контрол върху комплексните средства за наблюдение, които дават възможност за 

непозволен достъп до компютърните системи, и върху системите за наблюдение на IP 

мрежата.

Освен това Европейският парламент, Съветът и Комисията поемат ангажимент за по-

нататъшно разработване на съществуващия механизъм за обхващане на всички изделия 

с двойна употреба, които не попадат в обхвата на приложение I към регламента, за да 

се укрепи допълнително системата за контрол на износа и прилагането ѝ в Европейския 

единен пазар.
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Изявление на Комисията относно делегираните актове

В контекста на настоящия регламент Комисията припомня задължението, което е поела 
в параграф 15 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Европейската комисия да предоставя на Парламента изчерпателна 
информация и документация относно своите заседания с национални експерти, 
проведени в рамките на подготовката на делегирани актове.

Изявление на Комисията относно актуализирането на регламента

За да осигури по-цялостно, ефикасно и съгласувано прилагане на европейския подход 
към движението (износ, трансфер, брокерска дейност и транзит) на стратегически 
изделия, Комисията ще представи във възможно най-кратки срокове ново предложение 
за актуализиране на регламента.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Понастоящем актуализациите на приложенията към Регламент № 428/2009 за 
изделията и технологиите с двойна употреба, съдържащи списъци на контролирани 
изделия и местоназначения, се извършват съобразно обикновената законодателна 
процедура. Настоящото предложение за привеждане в съответствие след влизането в 
сила на Договора от Лисабон ще рационализира процедурите в рамките на режима 
на ЕС за контрол на износа чрез въвеждането на процедура на делегирани актове за 
редовните актуализации на приложение I и за измененията на приложение II.

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 23 октомври 2012 
г., неформалните преговори с оглед постигане на ранно споразумение на второ 
четене приключиха на 17 декември 2013 г. Заключителният текст от преговорите 
беше одобрен с огромно мнозинство от членовете на комисията по международна 
търговия на 21 януари 2014 г. След извършването на правна и езикова проверка 
Съветът прие своята позиция на първо четене, потвърждаваща споразумението от 3 
март 2014 г.

Докладчикът препоръчва да се одобри без изменение позицията на Съвета на първо 
четене и съвместното изявление на трите институции, като приема за сведение 
изявленията на Комисията относно делегираните актове и реформата на контрола на 
стратегическия износ. И трите изявления ще бъдат публикувани заедно с 
окончателния законодателен акт.


