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Είδη και τεχνολογία διπλής χρήσης ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστήματος 

ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης (COM(2008)0854 – C7-

0062/2010 – 2008/0249(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0854), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 της Συνθήκης ΕΚ,  

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 

τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο η 

Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0062/2010), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού 

συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 

διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση), με τον οποίο καταργείται, από 

27ης Αυγούστου 2009, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού 

συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, 

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης 

Ιουλίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0028/2011), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω1· 

2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

3. λαμβάνει υπόψη την επισυναπτόμενη στο παρόν ψήφισμα δήλωση της Επιτροπής· 

4. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

                                                 

1  Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 5 Απριλίου 2011 (Κείμενα που 

εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0125). 



5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 



 

P7_TC1-COD(2008)0249 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 

Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της 

μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης  

 

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 

Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1232/2011.) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Δήλωση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή προτίθεται να επανεξετάσει τον παρόντα κανονισμό το αργότερο μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2013, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκτίμηση της δυνατότητας καθιέρωσης μιας 

Γενικής Άδειας Εξαγωγής για αποστολές μικρής αξίας. 

 

 

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις 

αποστολές μικρής αξίας 

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις Εθνικές Γενικές Άδειες Εξαγωγής για αποστολές μικρής 

αξίας που εκδίδονται από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 4 του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 428/2009. 

 

 


