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Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 

edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I 

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon 

ettepaneku kohta 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 (KOM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

 

Euroopa Parlament; 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(KOM(2010)0509); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0289/2010); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3; 

– võttes arvesse Portugali parlamendi poolt õigusakti eelnõule esitatud täiendusi; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55; 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0256/2011), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon 

kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule 

ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

P7_TC1-COD(2010)0262 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2011. 

aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011, 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord 

kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi 

kontrollimiseks 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 207, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1 

ning arvestades järgmist: 

(1) Nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse 

ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, 

vahendamise ja transiidi kontrollimiseks)2  kohaselt tuleb kahesuguse kasutusega 

kaupu (sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia) tõhusalt kontrollida, kui neid eksporditakse 

liidust või veetakse läbi liidu või kui neid tarnitakse kolmandasse riiki liidus elava või 

siin asutatud vahendaja osutatud vahendusteenuse tulemusena. 

(2) Selleks et liikmesriigid ja Euroopa Liit saaksid järgida oma rahvusvahelisi kohustusi, 

on määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas esitatud kõnealuse määruse artiklis 3 osutatud 

kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ühine loetelu, mille abil teostatakse 

kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvaheliselt kokkulepitud kontrolli. Need 

kohustused on võetud Austraalia grupis, raketitehnoloogia kontrollirežiimis (MTCR), 

tuumatarneriikide grupis (NSG), Wassenaari kokkuleppes ja keemiarelvade 

keelustamise konventsioonis (CWC) osalemise raames. 

(3) Nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 artiklis 15 on sätestatud, et I lisa ajakohastatakse 

kooskõlas selliste ülesannete ja kohustustega ning nende võimalike muudatustega, 

mida iga liikmesriik on võtnud tuumarelvade leviku tõkestamise rahvusvaheliste 

mehhanismide ja ekspordi kontrollimise korra raames või asjakohaste rahvusvaheliste 

lepingute ratifitseerimise tulemusel. 

(4) Selleks et võtta arvesse Austraalia grupis, tuumatarneriikide grupis, raketitehnoloogia 

kontrollirežiimis ja Wassenaari kokkuleppe raames pärast määruse (EÜ) nr 428/2009 

vastuvõtmist kokkulepitud muudatusi, tuleks muuta kõnealuse määruse I lisa.  

(5) Selleks et eksporti kontrollivatel asutustel ja ettevõtjatel oleks lihtsam viidetest aru 

saada, tuleks avaldada nimetatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisa ajakohastatud 

konsolideeritud versioon. 

(6) Seega tuleks määrust (EÜ) nr 428/2009 vastavalt muuta, 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011. aasta seisukoht. 
2  ELT L 134, 29.5.2009, lk 1. 

 



 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga. 

Artikkel 2 

Käesolev määrus jõustub kolmekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

..., 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 
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'I LISA 

 

 

Nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 artiklis 3 osutatud loetelu 

 

 

 

KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE LOETELU 

 

 
 

Käesoleva loeteluga rakendatakse kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvaheliselt 

kokkulepitud kontrolli, mis hõlmab Wassenaari kokkulepet, raketitehnoloogia kontrollirežiimi 

(MTCR), tuumatarnijate gruppi (NSG), Austraalia gruppi ja keemiarelvade konventsiooni 

(CWC). 



 

SISUKORD 

Märkused 

Mõisted 

Akronüümid ja lühendid 

0. kategooria Tuumamaterjalid, rajatised ja seadmed 

1. kategooria Erimaterjalid ja nendega seotud seadmed 

2. kategooria Materjalide töötlemine 

3. kategooria Elektroonika 

4. kategooria Arvutid 

5. kategooria Telekommunikatsioon ja „infoturve” 

6. kategooria Sensorid ja laserid 

7. kategooria Navigatsiooni- ja lennuelektroonika 

8. kategooria Merendus 

9. kategooria Kosmosesõidukid ja tõukejõud 

 

 

(Siinkohal ei avaldata lisa tervikuna selle pikkuse tõttu. Lisa teksti palun vaadata komisjoni 

ettepanekust COM(2010)0509). 


