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Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva 

yhteisön valvontajärjestelmä ***II 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. huhtikuuta 2014 neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

antamiseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan 

yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 

428/2009 muuttamisesta (18086/1/2013 – C7-0093/2014 – 2011/0310(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (18086/1/2013 – 

C7-0093/2014), 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan1 komission 

ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0704), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn 

(A7-0236/2014), 

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission yhteisen lausuman; 

3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat; 

4. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti; 

5. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 

kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti; 

6. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on 

suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen ja tämän päätöslauselman liitteenä olevat 

lausumat yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä; 

7. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma kaksikäyttötuotteiden 

vientivalvontajärjestelmän tarkistuksesta 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat tietoisia siitä, että on tärkeää tehostaa 

jatkuvasti EU:n strategisen vientivalvontajärjestelmän tehokkuutta ja johdonmukaisuutta 

varmistaen turvallisuuden korkea taso ja asianmukainen avoimuus haittaamatta kilpailukykyä ja 

kaksikäyttötuotteiden laillista kauppaa. 

Nämä kolme toimielintä katsovat, että järjestelmän nykyaikaistaminen ja lähentäminen edelleen 

on tarpeen, jotta vastattaisiin uusiin uhkiin ja nopeisiin teknologisiin muutoksiin, 

vähennettäisiin vääristymisiä, luotaisiin aidot yhteismarkkinat kaksikäyttötuotteille 

(tasapuoliset toimintaedellytykset viejille) ja näytettäisiin edelleen kolmansille maille mallia 

vientivalvonnasta. 

Sitä varten on olennaisen tärkeää virtaviivaistaa prosessia valvontaluettelojen päivittämiseksi 

(asetuksen liitteet), tehostaa riskiarviointia ja tiedonvaihtoa, kehittää yhä parempia 

teollisuusstandardeja ja vähentää eroja täytäntöönpanossa. 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat tietoisia kysymyksistä, jotka koskevat 

sellaisten tiettyjen tieto- ja viestintäteknologioiden vientiä, joita voidaan käyttää 

ihmisoikeuksien rikkomusten yhteydessä ja EU:n turvallisuuden vaarantamiseksi; tämä koskee 

erityisesti teknologioita, joita käytetään massavalvontaan, seurantaan, jäljittämiseen ja 

sensurointiin, sekä ohjelmistojen haavoittuvuutta. 

Tältä osin on aloitettu tekniset kuulemiset muun muassa EU:n kaksikäyttötuotteita koskevien 

vertaisarviointivierailujen, kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän ja 

vientivalvontajärjestelmien puitteissa, ja toimia toteutetaan edelleen hätätilanteisiin 

vastaamiseksi seuraamuksin (SEUT 215 artiklan nojalla), tai toteuttamalla kansallisia 

toimenpiteitä. Pyrkimyksiä tehostetaan myös monenvälisten sopimusten edistämiseksi 

vientivalvontajärjestelmien yhteydessä, ja vaihtoehtoja tutkitaan tähän kysymykseen 

paneutumiseksi EU:n kaksikäyttötuotteiden vientivalvontapolitiikan käynnissä olevan 

tarkistuksen yhteydessä ja valmistellessa komission tiedonantoa. Kyseiset kolme toimielintä 

panivat tässä yhteydessä merkille Wassenaarin järjestelyyn osallistuvien valtioiden 

4. joulukuuta 2013 tekemän sopimuksen sellaisten monimutkaisten valvontavälineiden 

tarkastuksista, joiden avulla tietokonejärjestelmiin pääsee luvatta, ja IP-verkon 

valvontajärjestelmien tarkastuksista. 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sitoutuvat myös kehittämään edelleen olemassa 

olevaa kaikenkattavaa (catch-all) mekanismia asetuksen liitteeseen I kuulumattomia 

kaksikäyttötuotteita varten vientivalvontajärjestelmän ja sen soveltamisen kehittämiseksi 

edelleen Euroopan sisämarkkinoilla. 



Komission lausuma delegoiduista säädöksistä 

Komissio muistuttaa tämän asetuksen yhteydessä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission 

välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 15 kohdassa antamastaan sitoumuksesta toimittaa 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan parlamentille kaikki kansallisten asiantuntijoiden 

tapaamisia koskevat tiedot ja asiakirjat. 

Komission lausuma asetuksen päivittämisestä 

Varmistaakseen lähennetymmän, tehokkaamman ja johdonmukaisemman eurooppalaisen 

lähestymistavan strategisten tuotteiden liikkumiseen (vientiin, siirtoon, välitykseen ja 

kauttakulkuun) komissio aikoo tehdä uuden ehdotuksen asetuksen päivittämiseksi 

mahdollisimman pian. 

 


