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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega 
kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 
edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks
(0000/2014 – C7-0000/2014 – 2011/0310(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (0000/2014 – C7-0000/2014),

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2011)0704) suhtes,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust teisele lugemisele 
(A7-0000/2014),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühisavalduse;

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

4. märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

5. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 
alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

6. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 
kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 
peasekretäriga selle ning kõigi käesolevale resolutsioonile lisatud avalduste avaldamine 
Euroopa Liidu Teatajas;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, 23.10.2012, P7_TA(2012)0383.
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SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus kahesuguse kasutusega 

kaupade ekspordi kontrollisüsteemi läbivaatamise kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tunnistavad ELi strateegilise ekspordikontrolli korra 

tõhususe ja sidususe pideva tugevdamise tähtsust, tagades julgeoleku kõrge taseme ja piisava 

läbipaistvuse ilma konkurentsivõimet ja kahesuguse kasutusega kaupade seaduslikku 

kaubandust takistamata.

Kõnealused kolm institutsiooni leiavad, et süsteemi tuleb ajakohastada ja täiendavalt 

ühtlustada, eesmärgiga pidada sammu uute ohtude ja kiirete tehnoloogiliste muutustega, 

vähendada moonutusi, luua tõeline kahesuguse kasutusega kaupade ühisturg (võrdsed 

võimalused eksportijatele) ning olla ekspordikontrolli valdkonnas jätkuvalt teenäitajaks 

kolmandatele riikidele.

Selle saavutamiseks on äärmiselt oluline täiustada kontrollnimekirjade ajakohastamise 

menetlust (määruse lisad), tõhustada riskihindamist ja teabevahetust, töötada välja tõhusamad 

tööstusstandardid ja vähendada erinevusi rakendamises.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtavad teadmiseks küsimused, mis puudutavad 

selliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate eksporti, mida võidakse kasutada inimõiguste 

rikkumistega seoses ja ELi julgeoleku ohustamiseks; eelkõige puudutab see tehnoloogiaid, 

mida kasutakse massijälgimiseks, seireks, jälgimiseks, jälitamiseks ja tsenseerimiseks, ning 

tarkvara haavatavust.

Sellega seoses on alustatud tehnilisi konsultatsioone, muu hulgas ELi kahesuguse kasutusega 

kaupade alaste vastastikuste külastuste, kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma 

ja ekspordikontrollirežiimide raames, ning jätkuvalt võetakse meetmeid kriisiolukordade 

lahendamiseks sanktsioonide abil (vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 215) või riikliku 

tasandi meetmeid. Samuti suurendatakse jõupingutusi mitmepoolsete kokkulepete 

tõhustamiseks ekspordikontrollirežiimide raames ning kaalutakse võimalusi selle küsimuse 

käsitlemiseks ELi kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrollipoliitika käimasoleva 

läbivaatamise ja komisjoni teatise väljatöötamise käigus. Sellega seoses võtsid kolm 

institutsiooni teadmiseks Wassenaari kokkuleppe osaliste 4. detsembri 2013. aasta kokkuleppe 

kehtestada kontrollid sellistele keerulistele seirevahenditele, mis võimaldavad loata 

juurdepääsu arvutisüsteemidele, ning IP-võrgu seiresüsteemidele.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtavad samuti kohustuse arendada edasi 

olemasolevat nn catch-all mehhanismi nende kahesuguse kasutusega kaupade puhul, mida 

määruse I lisa ei hõlma, eesmärgiga veelgi tõhustada ekspordikontrollisüsteemi ja selle 

rakendamist Euroopa ühtsel turul.
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Komisjoni avaldus delegeeritud õigusaktide kohta

Käesoleva määrusega seoses tuletab komisjon meelde tema poolt Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe punktis 15 võetud kohustust esitada parlamendile 
täielik teave ja dokumentatsioon koosolekute kohta, mis ta on pidanud riiklike ekspertidega 
delegeeritud õigusakte ette valmistades.

Komisjoni avaldus määruse ajakohastamise kohta

Selleks et tagada integreeritum, tõhusam ja ühtsem Euroopa lähenemisviis strateegiliste 
kaupade liikumisele (eksport, edasitoimetamine, vahendamine ja transiit), esitab komisjon nii 
kiiresti kui võimalik uue ettepaneku määruse ajakohastamiseks.
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SELETUSKIRI

Määruse (EÜ) nr 428/2009 (kahesuguse kasutusega kaubad) lisasid, milles on loetletud 
kontrollitavad kaubad ja sihtkohad, ajakohastatakse seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 
Lissaboni lepingu järgse ühtlustamisettepaneku eesmärk on tõhustada ELi 
ekspordikontrollirežiimi menetlusi, kasutades I lisa korrapäraseks ajakohastamiseks ja 
vastavalt II lisa muutmiseks delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise menetlust.

Pärast seda, kui 23. oktoobril 2012 võeti vastu Euroopa Parlamendi esimese lugemise 
seisukoht, viidi mitteametlikud läbirääkimised, mille eesmärk oli jõuda kiiresti teise 
lugemise kokkuleppeni, lõpule 17. detsembril 2013. Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 
liikmed kiitsid 21. jaanuaril 2014 ülekaaluka häälteenamusega heaks läbirääkimistel 
kokkulepitud teksti. Pärast õiguslikku ja keelelist kontrolli võttis nõukogu oma esimese 
lugemise seisukoha kokkuleppe heakskiitmiseks vastu 3. märtsil 2014.

Raportöör soovitab nõukogu esimese lugemise seisukoha ja kolme institutsiooni 
ühisavalduse muudatusteta heaks kiita, võttes arvesse komisjoni avaldust delegeeritud 
õigusaktide kohta ja strateegilise ekspordikontrolli korra ajakohastamise kohta. Kõik kolm 
avaldust avaldatakse koos lõpliku seadusandliku aktiga.


