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PR_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου 
των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής 
χρήσης
(0000/2014 – C7-0000-2014 – 2011/0310(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (0000/2014 –
C7-0000/2014),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0704),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου (A7-0000/2014),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που 
επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3. λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με την Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΛΕΕ·

6. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 
συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με όλες τις δηλώσεις που 
επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TOΥ NOMOΘΕTΙKOΥ ΨHΦΙΣMAΤΟΣ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για 

την επανεξέταση του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι είναι 

σημαντικό να επιτείνεται συνεχώς η αποτελεσματικότητα και συνοχή του συστήματος 

ελέγχου στρατηγικών εξαγωγών της ΕΕ, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και την 

αρμόζουσα διαφάνεια χωρίς να παρεμποδίζεται η ανταγωνιστικότητα και το νόμιμο εμπόριο 

ειδών διπλής χρήσης.

Τα τρία θεσμικά όργανα θεωρούν ότι απαιτούνται εκσυγχρονισμός και περαιτέρω σύγκλιση 

του συστήματος προκειμένου να συμβαδίζει με την εμφάνιση νέων απειλών και τις ταχείες 

τεχνολογικές αλλαγές, να μειώνει τις στρεβλώσεις, να δημιουργεί γνήσια κοινή αγορά για 

είδη διπλής χρήσης (ομοιόμορφους ίσους όρους ανταγωνισμού για τους εξαγωγείς) και να 

εξακολουθήσει να χρησιμεύει ως πρότυπο ελέγχου των εξαγωγών για τρίτες χώρες.

Για τον σκοπό αυτό, έχουν βασική σημασία ο εξορθολογισμός της διαδικασίας για την 

ενημέρωση των καταλόγων ελέγχου (Παραρτήματα του κανονισμού), η ενίσχυση της 

εκτίμησης κινδύνων και της ανταλλαγής πληροφοριών, η ανάπτυξη βελτιωμένων 

βιομηχανικών προτύπων και η μείωση των ανισοτήτων κατά την εφαρμογή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν τα προβλήματα 

όσον αφορά την εξαγωγή ορισμένων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

(ICT) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων καθώς και να υπονομεύσουν την ασφάλεια της ΕΕ, ιδίως δε προκειμένου για 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για μαζική παρακολούθηση, εποπτεία, ανίχνευση, 

εντοπισμό και λογοκρισία, καθώς και για τρωτότητες λογισμικών.

Έχουν ξεκινήσει σχετικές διαβουλεύσεις τεχνικής φύσης, μεταξύ άλλων στα πλαίσια των 

επισκέψεων ομοτίμων για την διπλή χρήση της ΕΕ, της συντονιστικής ομάδας για την διπλή 

χρήση και των καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών, εξακολουθούν δε να αναλαμβάνονται 

δράσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων κατεπείγοντος μέσω κυρώσεων (δυνάμει του 

άρθρου 215 της ΣΛΕΕ), ή εθνικών μέτρων. Θα εντατικοποιηθούν επίσης οι προσπάθειες για 

την προώθηση πολυμερών συμφωνιών στα πλαίσια των καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών 

και θα διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση του θέματος, στα πλαίσια της 

εν εξελίξει επανεξέτασης από την ΕΕ της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής 

χρήσης και της προετοιμασίας ανακοίνωσης της Επιτροπής. Επί του θέματος αυτού, τα τρία 

                                                                                                                                                  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 23.10.2012, P7_TA(2012)0383.
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θεσμικά όργανα σημείωσαν τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2013 

μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στο Διακανονισμό Wassenaar προκειμένου να 

θεσπιστούν έλεγχοι πολύπλοκων συσκευών παρακολούθησης οι οποίες επιτρέπουν την άνευ 

αδείας διείσδυση σε συστήματα πληροφορικής, καθώς και συστημάτων παρακολούθησης των 

δικτύων ΙΡ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναλαμβάνουν επίσης τη 

δέσμευση να αναπτύξουν περαιτέρω τον υφιστάμενο περισυλλεκτικό ("catch-all") μηχανισμό 

για είδη διπλής χρήσης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του Παραρτήματος I του κανονισμού, 

προκειμένου να επιτείνουν περαιτέρω το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών και την εφαρμογή 

του στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
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Δήλωση της Επιτροπής για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ανέλαβε, στην παράγραφο 
15 της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, τη δέσμευση να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη ενημέρωση και 
τεκμηρίωση για τις συναντήσεις που πραγματοποιεί με εθνικούς εμπειρογνώμονες στο 
πλαίσιο των εργασιών της για την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Δήλωση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση του κανονισμού

Προκειμένου να διασφαλισθεί μία περισσότερο ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και 
συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της μετακίνησης (εξαγωγών, μεταφοράς, μεσιτείας και 
διαμετακόμισης) στρατηγικών ειδών, η Επιτροπή θα υποβάλει νέα πρόταση για την 
επικαιροποίηση του κανονισμού το ταχύτερο δυνατό.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι επικαιροποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 που διέπει το ευρωπαϊκό 
σύστημα ελέγχου των εξαγωγών και των παραρτημάτων του που περιέχουν τους 
καταλόγους των ελεγχόμενων ειδών και προορισμών, διενεργούνται μέσω της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας. Η παρούσα πρόταση ευθυγράμμισης μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των διαδικασιών του 
καθεστώτος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ, εισάγοντας μία διαδικασία των πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση για τακτικές επικαιροποιήσεις του παραρτήματος Ι και τροποποιήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ.

Σε συνέχεια της έγκρισης της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση από την 
ολομέλεια στις 23 Οκτωβρίου 2012, ολοκληρώθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2013 οι 
ανεπίσημες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. 
Το κείμενο με το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 
από τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου στις 21 Ιανουαρίου 2014. Μετά τον 
νομικό-γλωσσικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση 
επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία στις 3 Μαρτίου 2014.

Ο εισηγητής προτείνει την έγκριση χωρίς τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση, καθώς και της κοινής δήλωσης των τριών θεσμικών οργάνων, 
λαμβάνοντας υπό σημείωση τις δηλώσεις της Επιτροπής σχετικά με τις πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση και τη μεταρρύθμιση των ελέγχων των στρατηγικών εξαγωγών. Και οι 
τρεις δηλώσεις πρέπει να δημοσιευθούν μαζί με την τελική νομοθετική πράξη.


