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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av 
en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering 
av produkter med dubbla användningsområden
(0000/2014 – C7-0000/2014 – 2011/0310(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (0000/2014 –
C7-0000/2014),

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1 en behandling 
som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0704),

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell 
handel (A7-.../2014).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
gemensamma uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

4.. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets 
ståndpunkt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

6.. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 
förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 
generalsekreterare se till att den offentliggörs, tillsammans med alla uttalanden som 
bifogats denna resolution, i Europeiska unionens officiella tidning.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Antagna texter från sammanträdet 23.10.2012, P7_TA(2012)0383.



PE529.923v01-00 6/9 PR\1022206SV.doc

SV

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om översynen 

av systemet för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erkänner betydelsen av att kontinuerligt förbättra 

effektiviteten och enhetligheten i EU:s ordning för strategisk exportkontroll och då garantera 

en hög säkerhetsnivå och lämplig insyn utan att hämma konkurrenskraften och den lagliga 

handeln med produkter med dubbla användningsområden.

De tre institutionerna anser att modernisering och ytterligare konvergens av systemet behövs 

för att man ska kunna hålla jämna steg med nya hot och snabba teknologiska förändringar, 

minska snedvridningarna, skapa en verklig gemensam marknad för produkter med dubbla 

användningsområden (enhetliga villkor för exportörerna) samt fortsätta att tjäna som en 

exportkontrollmodell för tredjeländer.

Det är därför viktigt att förenkla processen för uppdatering av kontrollförteckningarna 

(bilagor till förordningen), stärka riskbedömningen och informationsutbytet, utveckla 

förbättrade branschnormer samt minska skillnaderna i genomförandet.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är medvetna om problemen avseende export av 

viss informations- och kommunikationsteknik (IKT) som kan användas i samband med 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt för att undergräva EU:s säkerhet, särskilt för 

teknik som används för massövervakning, kontroll, spårning och censurering samt för 

sårbarheter i mjukvara.

Tekniska samråd har initierats i detta avseende, inbegripet inom ramen för EU:s besök av 

utomstående experter när det gäller produkter med dubbla användningsområden, 

samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden samt 

expertkontrollordningarna, och man fortsätter att vidta åtgärder för att hantera brådskande 

situationer genom restriktiva åtgärder (i enlighet med artikel 215 i EUF-fördraget) eller 

nationella åtgärder. Insatserna kommer också att intensifieras för att främja multilaterala avtal 

i samband med exportkontrollordningarna, och olika sätt att behandla denna fråga kommer att 

utforskas i samband med den pågående översynen av EU:s politik för exportkontroll av 

produkter med dubbla användningsområden samt utarbetandet av ett meddelande från 

kommissionen. I detta sammanhang noterade de tre institutionerna överenskommelsen den 4 

december 2013 mellan Wassenaar-arrangemangets deltagande stater om att införa kontroller 

av komplexa övervakningsverktyg som möjliggör otillbörligt tillträde till datorsystem och om 

övervakningssystem för IP-nätverk.
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Europaparlamentet, rådet och kommissionen stöder också vidareutvecklingen av befintliga 

s.k. catch-all-mekanismer för produkter med dubbla användningsområden som faller utanför 

bilaga I i förordningen i syfte att ytterligare förbättra exportkontrollsystemet och dess 

tillämpning inom den europeiska inre marknaden.
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Uttalande från kommissionen om delegerade akter

I samband med denna förordning erinrar kommissionen om att den i punkt 15 i ramavtalet om 
förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har åtagit sig att ge 
parlamentet fullständig information och dokumentation om sina möten med nationella 
experter inom ramen för arbetet med att förbereda delegerade akter.

Uttalande från kommissionen om uppdatering av förordningen

För att säkerställa ett mer integrerat, effektivt och enhetligt europeiskt synsätt på strategiska 
produkters rörlighet (export, överföring, förmedling och transitering) kommer kommissionen 
att snarast möjligt att lägga fram ett förslag om uppdatering av förordningen.
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MOTIVERING

Uppdateringar av bilagorna till förordning (EG) nr 428/2009 (förordningen om dubbla 
användningsområden), som innehåller förteckningar över kontrollerade produkter och 
destinationer, pågår för närvarande inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
Detta förslag till anpassningar efter Lissabon kommer att förenkla förfaranden för EU:s 
exportkontrollordning genom att införa förfarandet med delegerade akter för regelbundna 
uppdateringar av bilaga I och ändringar av bilaga II.

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen 
den 23 november 2012 avslutades de informella överläggningarna avsedda att nå en tidig 
överenskommelse den 17 december 2013. Den 21 januari 2014 godkände ledamöterna av 
utskottet för internationell handel med överväldigande majoritet den text som utgjorde 
resultatet av förhandlingarna. Efter språkjuridisk granskning antog rådet sin ståndpunkt vid 
första behandlingen, och bekräftade därmed överenskommelsen, den 3 mars 2014.

Föredraganden rekommenderar att rådets ståndpunkt vid första behandlingen och det 
gemensamma uttalandet från de tre institutionerna godkänns utan ändringar, samt att man 
tar del av kommissionens uttalanden om delegerade akter och reformen av de strategiska 
exportkontrollerna. Samtliga tre uttalanden ska offentliggöras tillsammans med den slutliga 
lagstiftningsakten.


