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Θέμα : 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
- Αποτελέσματα της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Στρασβούργο, 26 ως 29 Σεπτεμβρίου 2011)

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 4 Απριλίου 2011, ο εισηγητής, κ. Jörg LEICHTFRIED (S&D, AΥ), υπέβαλε έκθεση 

εξ ονόματος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου, με 46 τροπολογίες (τροπολογίες 1 - 46). Επιπλέον, 

η πολιτική ομάδα EPP υπέβαλε 4 τροπολογίες (τροπολογίες 48 - 51) και η ομάδα EUL/NGL μία 

τροπολογία (τροπολογία 47).
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Κατά την ψηφοφορία της ολομέλειας στις 5 Απριλίου 2011, το Κοινοβούλιο ενέκρινε 44 

τροπολογίες (τροπολογίες 1 -7, 9 - 22, 24 - 32, 34 -37, 39 - 41, 43 - 45, 48 - 51) , αλλά δεν ενέκρινε 

την τροποποιημένη πρόταση και ως εκ τούτου δεν προέβη σε ψηφοφορία για το νομοθετικό 

ψήφισμα, οπότε δεν ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση1.

Στη συνέχεια, η επιτροπή διεθνούς εμπορίου υπέβαλε την τροπολογία 52. 

Δεν διεξήχθη καμμία άλλη συζήτηση.

II. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Κατά την ψηφοφορία της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την 

τροπολογία 52. 

Το κείμενο της εγκριθείσας τροπολογίας και το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

____________________

  
1 Βλ. έγγρ. 8528/11 για τη συζήτηση και τις λεπτομέρειες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(27.9.2011)

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·

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

που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0125).



14777/11 ΠΜ/νκ 4
DQPG EL

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·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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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 (αναδιατύπωση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 
παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού 
συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης 
ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)2 απαιτεί τα είδη διπλής χρήσης
(συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και της τεχνολογίας) να υποβάλλονται σε 
αποτελεσματικό έλεγχο όταν εξάγονται από την Ένωση ή διαμετακομίζονται μέσω της 
Ένωσης, ή παραδίδονται σε τρίτη χώρα ως αποτέλεσμα υπηρεσιών μεσιτείας οι οποίες 
παρέχονται από μεσίτη που είναι κάτοικος της Ένωσης ή εδρεύει στην Ένωση.

(2) Είναι ευκταίο να επιτευχθεί η ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή των ελέγχων σε όλη την 
Ένωση, ούτως ώστε να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαίων
εξαγωγέων, να εναρμονιστούν το πεδίο των ενωσιακών Γενικών Αδειών Εξαγωγής και οι 
προϋποθέσεις χρήσης τους μεταξύ των ευρωπαίων εξαγωγέων και να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και η καλή λειτουργία των ελέγχων ασφαλείας στην Ένωση.

(3) Με την ανακοίνωσή της τής 18ης Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή προώθησε την ιδέα της 
καθιέρωσης νέων ενωσιακών γενικών ▌αδειών εξαγωγής με σκοπό την ▌ αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου κλάδου ▌ και τη δημιουργία ομοιόμορφου πεδίου 
δράσης για όλους τους ενωσιακούς εξαγωγείς όσον αφορά την εξαγωγή ορισμένων 
συγκεκριμένων ειδών διπλής χρήσης προς συγκεκριμένους προορισμούς ταυτόχρονα με τη 
διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφαλείας και την πλήρη τήρηση των διεθνών 
υποχρεώσεων. 

(3a) Στις 5 Μαΐου 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 428/2009 περί 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση). Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1334/2000 καταργήθηκε από 27ης Αυγούστου 2009. Οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1334/2000 εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για τις αιτήσεις αδειών εξαγωγής που 
υποβλήθηκαν πριν από τις 27 Αυγούστου 2009.

(4) Προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής για την εξαγωγή 

  
1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011.
2 ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.
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ορισμένων συγκεκριμένων ειδών διπλής χρήσης σε ορισμένους συγκεκριμένους 
προορισμούς, οι οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 πρέπει να 
τροποποιηθούν με την προσθήκη νέων παραρτημάτων. 

(5) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση των ενωσιακών γενικών 
▌ αδειών εξαγωγής υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
428/2009 όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό ▌.

(5a) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τα εμπάργκο όπλων που 
επιβάλλονται στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνονται μέσω αποφάσεων του Συμβουλίου. Βάσει του άρθρου 9 
του Πρωτοκόλλου (αριθ. 36) περί μεταβατικών διατάξεων, τα έννομα αποτελέσματα των 
κοινών θέσεων που πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας εγκρίνονταν 
από το Συμβούλιο δυνάμει του Τίτλου V της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
διατηρούνται έως ότου καταργηθούν, ακυρωθούν ή τροποποιηθούν κατ’ εφαρμογή των 
Συνθηκών.

(6) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 τροποποιείται ως εξής:

(-1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«2. Άδεια απαιτείται επίσης για την εξαγωγή των ειδών διπλής χρήσης που δεν 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, εφόσον η αγοράστρια χώρα ή η χώρα προορισμού 
υπόκειται σε εμπάργκο όπλων που έχει αποφασισθεί με απόφαση ή με κοινή θέση του 
Συμβουλίου, ή με απόφαση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ή σε εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί με δεσμευτικό 
ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και εφόσον οι αρχές 
προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 αρχές έχουν ενημερώσει τον εξαγωγέα ότι τα εν 
λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για 
στρατιωτική τελική χρήση. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως 
«στρατιωτική τελική χρήση» νοείται:»

(1) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσμοθετούνται ενωσιακές γενικές ▌άδειες εξαγωγής 
για ορισμένες εξαγωγές, όπως ορίζεται στα παραρτήματα ΙΙα έως IIστ. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας 
μπορούν να απαγορεύσουν στον εξαγωγέα τη χρησιμοποίηση αυτών των αδειών 



14777/11 ΠΜ/νκ 7
DQPG EL

εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ως προς την ικανότητά του να συμμορφωθεί 
προς τους όρους μιας άδειας ή προς κάποια διάταξη της νομοθεσίας που 
αφορά τους εξαγωγικούς ελέγχους. 

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους 
εξαγωγείς εκείνους από τους οποίους αφαιρέθηκε το δικαίωμα χρήσης μιας 
ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής, εκτός κι αν εκτιμήσουν ότι ο εξαγωγέας 
δεν θα προσπαθήσει να εξαγάγει είδη διπλής χρήσης μέσω άλλου κράτους 
μέλους. Προς το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιείται το σύστημα στο οποίο 
αναφέρεται το άρθρο 19, παράγραφος 4.»

β) Στην παράγραφο 4, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«a) αποκλείουν από το πεδίο τους τα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙη»

βα) Στην παράγραφο 4 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) δεν χρησιμοποιούνται αν ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από τις αρχές του ότι τα 
είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποια 
από τις χρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4 ή 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, σε χώρα για την οποία ισχύει εμπάργκο 
όπλων που έχει αποφασισθεί με απόφαση ή με κοινή θέση που έχει εγκριθεί από 
το Συμβούλιο ή με απόφαση του ΟΑΣΕ ή εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί 
με δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ή 
αν ο εξαγωγέας γνωρίζει ότι τα είδη προορίζονται για τις ανωτέρω χρήσεις.»

(1a) Στο άρθρο 11, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, η μνεία στο «παράρτημα II»
αντικαθίσταται από μνεία στο «παράρτημα IIa».

(2a) Στο άρθρο 12, παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) τις υποχρεώσεις τους δυνάμει κυρώσεων που έχουν επιβληθεί με απόφαση ή κοινή 
θέση που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, ή με απόφαση του ΟΑΣΕ, ή με δεσμευτική 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·»

(2β) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«6. Όλες οι απαιτούμενες δυνάμει του παρόντος άρθρου κοινοποιήσεις διενεργούνται 
μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος στο 
οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 4.»

(2γ) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Η Επιτροπή δημιουργεί ένα ασφαλές και κρυπτογραφημένο σύστημα για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και, εφόσον είναι σκόπιμο, 
αυτής της ίδιας, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Συντονιστική Ομάδα Διπλής Χρήσης 
που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 23. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται 
ενήμερο σχετικά με τον προϋπολογισμό, την ανάπτυξη, την προσωρινή και την 
τελική συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος και το κόστος του δικτύου.»

(2δ) Στο άρθρο 23 προστίθεται η εξής παράγραφος:

«3. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 
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δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις της Συντονιστικής Ομάδας 
Διπλής Χρήσης, που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 
2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής*.

_______________

* ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.»

(2ε) Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 25 

1. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζει κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπει το άρθρο 24. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

2. Ανά τριετία, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πλήρη έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή και τον αντίκτυπό του, η μπορεί να περιλαμβάνει και προτάσεις 
τροποποίησής του. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα κατάλληλα 
στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

3. Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικά τμήματα σχετικά με:

α) τη Συντονιστική Ομάδα Διπλής Χρήσης, με κάλυψη των πεπραγμένων της. Οι 
πληροφορίες που η Επιτροπή παρέχει σχετικά με τις έρευνες και διαβουλεύσεις 
της Συντονιστικής Ομάδας Διπλής Χρήσης θεωρούνται εμπιστευτικές κατά 
την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Οι πληροφορίες 
θεωρούνται οπωσδήποτε εμπιστευτικές εάν η δημοσιοποίησή τους είναι ικανή 
να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στον προμηθευτή ή στην πηγή αυτών 
των πληροφοριών·

β) την εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 4, με μνεία της προόδου που έχει 
σημειωθεί ως προς την καθιέρωση του ασφαλούς και κρυπτογραφημένου 
συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής·

γ) την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 1·

δ) την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 2·

ε) συνολικές πληροφορίες για τα μέτρα που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη βάσει 
του άρθρου 24 και κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή βάσει της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου.

4. Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, με ειδική εστίαση στην εφαρμογή του παραρτήματος ΙΙΒ, 
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Ενωσιακή Γενική Άδεια Εξαγωγής αριθ. EU002, συνοδευόμενη εάν χρειαστεί από 
νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού, ειδικά σε ό,τι 
αφορά το θέμα των αποστολών μικρής αξίας.»

(2στ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 25α

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις συμφωνίες ή τα πρωτόκολλα αμοιβαίας 
διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα που συνήφθησαν μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, το Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί την 
Επιτροπή να διαπραγματευθεί με τρίτες χώρες συμφωνίες που προβλέπουν την αμοιβαία 
αναγνώριση των ελέγχων στις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό και, ειδικότερα, να καταργήσει την απαίτηση έκδοσης άδειας 
επανεξαγωγής εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις 
γίνονται βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 207 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αναλόγως.»

(3) Τα παραρτήματα τροποποιούνται ως εξής:

α) Το παράρτημα ΙΙ μετονομάζεται παράρτημα ΙΙα και τροποποιείται ως εξής:

-i) Ο τίτλος τροποποιείται ως εξής:

«Ενωσιακή Γενική Άδεια Εξαγωγής αριθ. EU001 - εξαγωγές προς Αυστραλία, 
Καναδά, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, συμπεριλαμβανομένου 
του Λιχτενστάιν, και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - Εκδούσα Αρχή: 
Ευρωπαϊκή Ένωση.»

i) Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής: 

«Η παρούσα άδεια εξαγωγής είναι σύμφωνη προς το άρθρο 9, παράγραφος 1, 
του παρόντος κανονισμού και καλύπτει όλα τα είδη διπλής χρήσης που 
προσδιορίζονται σε οποιονδήποτε κωδικό του παραρτήματος Ι του παρόντος 
κανονισμού, εκτός από εκείνα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙη.»

ii) Το μέρος 2 διαγράφεται.

iii) Το μέρος 3 αριθμείται ως μέρος 2 και τροποποιείται ως εξής:

– η λέξη «Κοινότητα» τροποποιείται σε «Ένωση»

– η λέξη «Ελβετία» τροποποιείται σε «Ελβετία, συμπεριλαμβανομένου του 
Λιχτενστάιν»

– οι λέξεις «γενική κοινοτική άδεια εξαγωγής», «γενικής κοινοτικής άδειας 
εξαγωγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρούσα άδεια», «παρούσας 
άδειας», ή «παρούσα γενική άδεια εξαγωγής», «παρούσας γενικής άδειας 
εξαγωγής»

β) Παρεμβάλλονται τα παραρτήματα ΙΙβ έως η, όπως εκτίθενται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού. 
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε στ , 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIβ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ▌ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ αριθ. EU002

Εξαγωγές ορισμένων ειδών διπλής χρήσης προς ορισμένους προορισμούς

Εκδούσα Αρχή : Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέρος 1 - Είδη

Η παρούσα γενική άδεια εξαγωγής είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1
του παρόντος κανονισμού και καλύπτει τα ακόλουθα είδη του παραρτήματος Ι του παρόντος 
κανονισμού:

- 1A001

- 1A003,

- 1A004

- 1C003 β -γ 

- 1C004

- 1C005

- 1C006

- 1C008

- 1C009

- 2B008

- 3A001a3

- 3A001a6-12

- 3A002γ-στ

- 3C001

- 3C002

- 3C003

- 3C004

- 3C005
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- 3C006

Μέρος 2 - Προορισμοί

Η παρούσα άδεια εξαγωγής ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για εξαγωγές προς τους εξής 
προορισμούς:

- Αργεντινή

- Κροατία

- Ισλανδία

- Νότιο Αφρική

- Νότιο Κορέα

- Τουρκία

Μέρος 3 - Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη χρήση της παρούσας άδειας

▌

2. Βάσει της παρούσας άδειας δεν επιτρέπεται η εξαγωγή ειδών: 

(1) εάν ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, εν 
όλω ή εν μέρει,

α) για χρήση σε σχέση με την ανάπτυξη, την παραγωγή, το χειρισμό, τη λειτουργία, 
τη συντήρηση, την αποθήκευση, την ανίχνευση, την αναγνώριση ή τη διάδοση 
χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων, ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών 
μηχανισμών, ή για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διατήρηση ή την αποθήκευση 
πυραύλων ικανών να μεταφέρουν τέτοια όπλα· 

β) για στρατιωτική τελική χρήση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού σε χώρα για την οποία ισχύει εμπάργκο όπλων βάσει 
απόφασης ή κοινής θέσης του Συμβουλίου, ή απόφασης του ΟΑΣΕ ή εμπάργκο 
όπλων που επιβλήθηκε με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, ή

γ) για χρήση ως κατασκευαστικά στοιχεία ή εξαρτήματα στρατιωτικών ειδών 
απαριθμούμενων στον εθνικό στρατιωτικό κατάλογο, τα οποία έχουν εξαχθεί από 
το έδαφος του οικείου κράτους μέλους χωρίς άδεια ή κατά παράβαση άδειας 
επιβαλλόμενης από την εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·

(2) εάν ο εξαγωγέας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα 
επιμέλεια, γνωρίζει ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποια 
από τις χρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 1· ▌
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(3) εάν τα συγκεκριμένα είδη εξάγονται σε ελεύθερη τελωνειακή ζώνη ή σε ελεύθερη 
αποθήκη που βρίσκεται σε προορισμό ο οποίος καλύπτεται από την παρούσα άδεια·

▌

3. Οι εξαγωγείς οφείλουν να αναφέρουν τον κωδικό αριθμό EU X002 και να διευκρινίζουν ότι 
τα είδη εξάγονται βάσει της Ενωσιακής Γενικής Άδειας Εξαγωγής αριθ. EU002 στο 
τετραγωνίδιο 44 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) ▌.

4. Κάθε εξαγωγέας που χρησιμοποιεί την παρούσα άδεια πρέπει ▌ να ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού) σχετικά με την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας 
το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής ή, εναλλακτικά, και 
σύμφωνα με απαίτηση της αρχής του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εξαγωγέας, πριν από την πρώτη χρήση αυτής της γενικής άδειας εξαγωγής. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή το μηχανισμό κοινοποίησης που επέλεξαν για την εν λόγω 
γενική άδεια εξαγωγής. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που απορρέουν από τη χρήση 
της παρούσας άδειας, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να 
απαιτήσει το κράτος μέλος εξαγωγής όσον αφορά τα είδη που εξάγονται βάσει της 
παρούσας άδειας.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός του να καταχωρισθούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας γενικής άδειας 
εξαγωγής. Η καταχώριση είναι αυτόματη και γνωστοποιείται στον εξαγωγέα από τις 
αρμόδιες αρχές αμέσως και το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της, 
βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.

Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις που ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου βασίζονται στις απαιτήσεις που έχουν οριστεί για τη χρήση των εθνικών 
γενικών αδειών εξαγωγής που χορηγούν εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία προβλέπουν 
τέτοιες άδειες.

▌
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II γ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ▌ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ αριθ. EU003

Εξαγωγή μετά την επισκευή / αντικατάσταση

Εκδούσα Αρχή : Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέρος 1- Είδη

1-1) Η παρούσα ▌γενική άδεια εξαγωγής είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του άρθρου 9 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και καλύπτει τα εξής είδη:

Όλα τα είδη διπλής χρήσης που προσδιορίζονται σε οποιονδήποτε κωδικό του παραρτήματος 
I, εκτός από όσα απαριθμούνται στην παράγραφο 1-2 παρακάτω:

α) όταν τα είδη έχουν επανεισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με σκοπό τη 
συντήρηση, την επισκευή ή την αντικατάσταση και εξάγονται ή επανεξάγονται στη 
χώρα αποστολής χωρίς καμία αλλαγή στα αρχικά τους χαρακτηριστικά μέσα σε 
διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η αρχική 
άδεια εξαγωγής, ή

β) όταν τα είδη εξάγονται στη χώρα αποστολής στο πλαίσιο ανταλλαγής με είδη της ίδιας 
ποιότητας και αριθμού, τα οποία έχουν επανεισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος της 
Ένωσης για συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση μέσα σε διάστημα πέντε ετών 
από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η αρχική άδεια εξαγωγής.

1-2) Εξαιρούμενα είδη :

α) Όλα τα είδη που προσδιορίζονται στο παράρτημα IΙη,

β) Όλα τα είδη των κατηγοριών D και E ▌,

βα) Τα είδη που προσδιορίζονται στους κωδικούς:

- 1A002α

- 1C012α 

- 1C227

- 1C228 

- 1C229 

- 1C230 

- 1C231 

- 1C236 

- 1C237 

- 1C240 
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- 1C350 

- 1C450

- 5A001β5

- 5A002a2 έως 5A002a9

- 5B002 Εξοπλισμός, ως εξής:

α) Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για την «ανάπτυξη» ή ▌»παραγωγή» του 
εξοπλισμού ▌ που καθορίζεται στους κωδικούς 5Α002α2 έως 5A002a9·

β) Εξοπλισμός μετρήσεων που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να αξιολογεί και να 
επικυρώνει τις λειτουργίες «ασφάλειας πληροφοριών» του εξοπλισμού 
που καθορίζεται στα σημεία 5A002a2 έως 5A002a9

- 6A001α2α1 

- 6A001α2α5 

- 6A002α1γ 

- 6A008l3 

- 8A001β 

- 8A001δ

- 9A011

Μέρος 2 - Προορισμοί

Η παρούσα άδεια εξαγωγής ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για εξαγωγές προς τους εξής 
προορισμούς:

Αλβανία

Αργεντινή

Βοσνία - Ερζεγοβίνη

Βραζιλία

▌

Χιλή

Κίνα (συμπεριλαμβανομένων Χονγκ Κονγκ και 
Μακάο) 

Μεξικό

Μαυροβούνιο

Μαρόκο 

Ρωσία 

▌

Σερβία 

Σιγκαπούρη

▌
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Κροατία

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας

Γαλλικά Υπερπόντια Εδάφη

Ισλανδία

Ινδία

Καζαχστάν

Νότιο Αφρική

Νότιο Κορέα 

▌

Τυνησία

Τουρκία 

Ουκρανία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

▌

Μέρος 3 - Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη χρήση της παρούσας άδειας

1. Η παρούσα άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εάν η αρχική εξαγωγή πραγματοποιήθηκε 
με βάση ενωσιακή γενική ▌ άδεια εξαγωγής ή εάν χορηγήθηκε αρχική άδεια εξαγωγής από 
τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους στο οποίο ήταν εγκατεστημένος ο αρχικός
εξαγωγέας, για την εξαγωγή των ειδών που στη συνέχεια επανεισήχθησαν στο τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης με σκοπό τη συντήρηση, την επισκευή ή την αντικατάσταση. Η 
παρούσα γενική άδεια ισχύει μόνο για εξαγωγές προς τον αρχικό τελικό χρήση.

2. Βάσει της παρούσας άδειας δεν επιτρέπεται η εξαγωγή ειδών όταν: 

(1) ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, 
εν όλω ή εν μέρει, 

α) για χρήση σε σχέση με την ανάπτυξη, την παραγωγή, το χειρισμό, τη λειτουργία, 
τη συντήρηση, την αποθήκευση, την ανίχνευση, την αναγνώριση ή τη διάδοση 
χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων, ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών 
μηχανισμών, ή για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διατήρηση ή την αποθήκευση 
πυραύλων ικανών να μεταφέρουν τέτοια όπλα,

β) για στρατιωτική τελική χρήση, εφόσον η αγοράστρια χώρα ή η χώρα προορισμού 
υπόκειται σε εμπάργκο όπλων βάσει απόφασης ή κοινής θέσης ▌ του 
Συμβουλίου, ▌ή απόφασης του ΟΑΣΕ ή εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με 
δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ή

γ) για χρήση ως κατασκευαστικά στοιχεία ή εξαρτήματα στρατιωτικών ειδών 
απαριθμούμενων στον εθνικό στρατιωτικό κατάλογο, τα οποία έχουν εξαχθεί από 
το έδαφος του οικείου κράτους μέλους χωρίς άδεια ή κατά παράβαση άδειας 
επιβαλλόμενης από την εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·

(2) ο εξαγωγέας γνωρίζει ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποια 
από τις χρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 1·
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(3) τα συγκεκριμένα είδη εξάγονται σε ελεύθερη τελωνειακή ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη 
που βρίσκεται σε προορισμό ο οποίος καλύπτεται από την παρούσα άδεια·

(4) η αρχική άδεια έχει ακυρωθεί, ανασταλεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί·

(4a) ο εξαγωγέας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, 
γνωρίζει ότι η τελική χρήση των συγκεκριμένων ειδών είναι άλλη από την δηλωθείσα 
στην αρχική άδεια εξαγωγής.

3. Κατά την εξαγωγή οποιουδήποτε είδους σύμφωνα με την παρούσα άδεια, οι εξαγωγείς 
πρέπει: 

(1) να αναφέρουν τον κωδικό αριθμό ▌ της αρχικής άδειας εξαγωγής στην τελωνειακή 
διασάφηση εξαγωγής, μαζί με το όνομα του κράτους μέλους που χορήγησε την άδεια. 
Τα παραπάνω πρέπει να αναφέρονται, μαζί με τον κωδικό αριθμό ▌ ΕU X002 και μια 
διευκρίνιση ότι τα συγκεκριμένα είδη εξάγονται βάσει της Ενωσιακής Γενικής 
Άδειας Εξαγωγής EU003 στο τετραγωνίδιο 44 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου 
(ΕΔΕ)· 

(2) να παρέχουν στους τελωνειακούς υπαλλήλους, κατόπιν αιτήματος, παραστατικά 
έγγραφα σχετικά με την ημερομηνία εισαγωγής των ειδών στην Ένωση, τυχόν 
συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση των ειδών πραγματοποιηθείσα στην Ένωση
και την ένδειξη ότι τα είδη επιστρέφονται στον τελικό χρήστη και στη χώρα από όπου 
εισήχθησαν στην Ένωση.

4. Κάθε εξαγωγέας που χρησιμοποιεί την παρούσα άδεια πρέπει ▌ να ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού) σχετικά με την πρώτη χρήση της παρούσας 
άδειας το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής ή, εναλλακτικά, 
και σύμφωνα με απαίτηση της αρχής του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εξαγωγέας, πριν από την πρώτη χρήση αυτής της γενικής άδειας εξαγωγής. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή το μηχανισμό κοινοποίησης που επέλεξαν για την εν λόγω 
γενική άδεια εξαγωγής. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που απορρέουν από τη χρήση 
της εν λόγω άδειας, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να 
απαιτήσει το κράτος μέλος εξαγωγής όσον αφορά τα είδη που εξάγονται βάσει της εν λόγω 
άδειας.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τον εξαγωγέα που είναι εγκατεστημένος στο 
έδαφός του να καταχωρηθεί πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας γενικής άδειας 
εξαγωγής. Η καταχώριση είναι αυτόματη και γνωστοποιείται στον εξαγωγέα από τις 
αρμόδιες αρχές αμέσως και το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της 
αίτησης καταχώρησης.

Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις που ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου βασίζονται στις απαιτήσεις που έχουν οριστεί για τη χρήση των εθνικών 
γενικών αδειών εξαγωγής που χορηγούν εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία προβλέπουν 
τέτοιες άδειες.

5. ▌ Η παρούσα άδεια καλύπτει είδη προς «επισκευή», «αντικατάσταση» και «συντήρηση».
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Στα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνεται η τυχαία βελτίωση των αρχικών ειδών, εκείνη 
δηλαδή που είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης σύγχρονων ανταλλακτικών ή πιο 
σύγχρονων κατασκευαστικών προτύπων για λόγους αξιοπιστίας ή ασφάλειας, με την 
προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας των ειδών ή 
προσθήκης νέων ή επιπλέον λειτουργιών στα είδη. ▌

▌
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIδ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ▌ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ αριθ. EU004

Προσωρινή εξαγωγή για έκθεση ή εμποροπανήγυρη

Εκδούσα Αρχή : Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέρος 1 - Είδη

1. Η παρούσα ▌ γενική άδεια εξαγωγής είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του άρθρου 9 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και καλύπτει κάθε είδος που προσδιορίζεται σε 
οποιονδήποτε κωδικό του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού:

▌

α) Όλα τα είδη που προσδιορίζονται στο Παράρτημα IΙη

β) Όλα τα είδη της κατηγορίας D (δεν συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό που είναι 
απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού για λόγους επίδειξης)

βα) Όλα τα είδη της κατηγορίας Ε

ββ) Τα είδη που προσδιορίζονται στους κωδικούς:

- 1A002α

▌

- 1C002β4

- 1C010

- 1C012α 

- 1C227

- 1C228 

- 1C229 

- 1C230 

- 1C231 

- 1C236

- 1C237 

- 1C240 

- 1C350 

- 1C450 
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▌

- 5A001β5

- 5A002a2 έως 5A002a9

- 5B002 Εξοπλισμός, ως εξής:

α) Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για την «ανάπτυξη» ή «παραγωγή» του 
εξοπλισμού ▌ που καθορίζεται στους κωδικούς 5Α002α2 έως 5A002a9·

β) Εξοπλισμός μετρήσεων που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να αξιολογεί και να 
επικυρώνει τις λειτουργίες «ασφάλειας πληροφοριών» του εξοπλισμού 
που καθορίζεται στα σημεία 5A002a2 έως 5A002a9

- 6A001 

- 6A002α 

- 6A008l3 

- 8A001β 

- 8A001δ

- 9A011

Μέρος 2 - Προορισμοί

Η παρούσα άδεια ▌ ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για εξαγωγές προς τους εξής προορισμούς:

Αλβανία, Αργεντινή, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, ▌ Χιλή, Κίνα 
(συμπεριλαμβανομένων του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας, Γαλλικά Υπερπόντια Εδάφη, Ισλανδία, Ινδία, Καζαχστάν, Μεξικό, 
Μαυροβούνιο, Μαρόκο, ▌ Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Νότιο Αφρική, Νότιο Κορέα, Τυνησία, 
Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μέρος 3 - Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη χρήση της παρούσας άδειας

-1. Η παρούσα άδεια επιτρέπει την εξαγωγή των ειδών που απαριθμούνται στο Μέρος 1 υπό 
την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προσωρινή εξαγωγή στο πλαίσιο μιας επίδειξης ή μιας 
εμποροπανήγυρης κι ότι τα συγκεκριμένα είδη θα επανεισαχθούν στο τελωνειακό έδαφος 
της Ένωσης εντός 120 ημερών από την αρχική εξαγωγή, ακέραια και χωρίς τροποποίηση.

-1a. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού) δύναται μετά από αίτηση 
του εξαγωγέα να άρει την προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο -1 υποχρέωση 
επανεισαγωγής. Για την άρση αυτής της υποχρέωσης, ισχύει αναλόγως η διαδικασία 
ατομικής αδειοδότησης που προβλέπεται στα άρθρα 9, παράγραφος 2, και 14, παράγραφος 
1, του παρόντος κανονισμού.
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1. Βάσει της παρούσας ▌άδειας δεν επιτρέπεται η εξαγωγή ειδών όταν:

(1) ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, εν 
όλω ή εν μέρει, 

α) για χρήση σε σχέση με την ανάπτυξη, την παραγωγή, το χειρισμό, τη λειτουργία, 
τη συντήρηση, την αποθήκευση, την ανίχνευση, την αναγνώριση ή τη διάδοση 
χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων, ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών 
μηχανισμών, ή για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διατήρηση ή την αποθήκευση 
πυραύλων ικανών να μεταφέρουν τέτοια όπλα,

β) για στρατιωτική τελική χρήση, εάν η αγοράστρια χώρα ή η χώρα προορισμού 
υπόκειται σε εμπάργκο όπλων βάσει απόφασης ή κοινής θέσης ▌ του 
Συμβουλίου, ή απόφασης του ΟΑΣΕ ή εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με 
δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ή

γ) για χρήση ως κατασκευαστικά στοιχεία ή εξαρτήματα στρατιωτικών ειδών 
απαριθμούμενων στον εθνικό στρατιωτικό κατάλογο, τα οποία έχουν εξαχθεί από 
το έδαφος του οικείου κράτους μέλους χωρίς άδεια ή κατά παράβαση άδειας 
επιβαλλόμενης από την εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·

(2) ο εξαγωγέας γνωρίζει ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για 
κάποια από τις χρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 1·

(3) τα συγκεκριμένα είδη εξάγονται σε ελεύθερη τελωνειακή ζώνη ή σε ελεύθερη 
αποθήκη που βρίσκεται σε προορισμό ο οποίος καλύπτεται από την παρούσα άδεια·

(4) ο εξαγωγέας έχει ειδοποιηθεί από αρμόδια αρχή ή γνωρίζει (π.χ. από πληροφορίες 
που του παρείχε ο κατασκευαστής) ότι τα εν λόγω είδη έχουν ταξινομηθεί από την 
αρμόδια αρχή με προστατευτικό χαρακτηρισμό εθνικής ασφαλείας ισοδύναμο ή 
ανώτερο του χαρακτηρισμού «CONFIDENTIEL UE»·

(4a) ο εξαγωγέας δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την επιστροφή τους στο κράτος 
προέλευσής τους χωρίς αφαίρεση, αντιγραφή ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου ή 
λογισμικού τους ή όταν κάποια παρουσίαση συνδέεται με μεταφορά τεχνολογίας·

(4β) τα συγκεκριμένα είδη εξάγονται για ιδιωτική παρουσίαση ή επίδειξη (π.χ. σε 
εσωτερικό εκθεσιακό χώρο)·

(4γ) τα συγκεκριμένα είδη πρόκειται να ενταχθούν σε οποιαδήποτε διαδικασία 
παραγωγής·

(4δ) τα συγκεκριμένα είδη πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που 
προορίζονται, εκτός εάν χρησιμοποιούνται στον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται 
για μια αποτελεσματική επίδειξη, χωρίς όμως να διατίθενται σε τρίτους τα 
αποτελέσματα των ειδικών δοκιμών·

(4ε) η εξαγωγή πρόκειται να πραγματοποιηθεί ως αποτέλεσμα εμπορικής συναλλαγής, 
ειδικότερα σε περίπτωση πώλησης, μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης των 
συγκεκριμένων ειδών·

(4στ) τα συγκεκριμένα είδη προβλέπεται να αποθηκευθούν σε έκθεση ή 



14777/11 ΠΜ/νκ 22
DQPG EL

εμποροπανήγυρη με σκοπό την πώληση, μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωσή 
τους, χωρίς παρουσίαση ή επίδειξή τους·

(4ζ) ο εξαγωγέας προβαίνει σε διευθετήσεις που θα τον εμπόδιζαν να έχει τα εν λόγω 
είδη υπό τον έλεγχό του καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της προσωρινής εξαγωγής.

2. Οι εξαγωγείς οφείλουν να αναφέρουν τον κωδικό αριθμό EU X002 και να διευκρινίζουν ότι 
τα είδη εξάγονται βάσει της Ενωσιακής Γενικής Άδειας Εξαγωγής αριθ. EU004 στο 
τετραγωνίδιο 44 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) ▌.

3. Κάθε εξαγωγέας που χρησιμοποιεί την παρούσα άδεια πρέπει ▌ να ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού) σχετικά με την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας 
το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής ή, εναλλακτικά, και 
σύμφωνα με απαίτηση της αρχής του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εξαγωγέας, πριν από την πρώτη χρήση αυτής της γενικής άδειας εξαγωγής. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή το μηχανισμό κοινοποίησης που επέλεξαν για την εν λόγω 
γενική άδεια εξαγωγής. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που απορρέουν από τη χρήση 
της παρούσας άδειας, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να 
απαιτήσει το κράτος μέλος εξαγωγής όσον αφορά τα είδη που εξάγονται βάσει της 
παρούσας άδειας.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός του να καταχωρισθούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας γενικής άδειας 
εξαγωγής. Η καταχώριση είναι αυτόματη και γνωστοποιείται στον εξαγωγέα από τις 
αρμόδιες αρχές αμέσως και το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της 
αίτησης καταχώρισης.

Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις που ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου βασίζονται στις απαιτήσεις που έχουν οριστεί για τη χρήση των εθνικών 
γενικών αδειών εξαγωγής που χορηγούν εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία προβλέπουν 
τέτοιες άδειες.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας άδειας, ως «έκθεση ή εμποροπανήγυρη» νοείται εμπορική 
εκδήλωση συγκεκριμένης διάρκειας στην οποία πλείονες εκθέτες επιδεικνύουν τα 
προϊόντα τους σε εμπορικούς επισκέπτες ή στο ευρύ κοινό.
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▌
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Παράρτημα IIστ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ▌ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ αριθ. EU005

Τηλεπικοινωνίες ▌

Εκδούσα Αρχή : Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέρος 1- Είδη

Η παρούσα ▌ άδεια εξαγωγής είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού και καλύπτει τα ακόλουθα είδη του παραρτήματος Ι:

1. Τα ακόλουθα είδη της κατηγορίας 5 μέρος 1:

α) Είδη, συμπεριλαμβανομένων ειδικά σχεδιασμένων ή κατασκευασμένων δομικών μερών 
και εξαρτημάτων τους, που καθορίζονται στους κωδικούς 5Α001β2 και 5Α001γ και δ.

β) Είδη που καθορίζονται στους κωδικούς 5Β001 και 5D001, όταν πρόκειται για 
εξοπλισμό δοκιμών, ελέγχου και παραγωγής και λογισμικό που αναφέρεται στην 
περίπτωση α).

2. Τεχνολογία που προσδιορίζεται στον κωδικό 5Ε001α, όταν απαιτείται για την εγκατάσταση, 
τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των ειδών τα οποία καθορίζονται στο σημείο 
1 και προορίζονται για τον ίδιο τελικό χρήστη.

▌

Μέρος 2 - Προορισμοί

Η παρούσα άδεια εξαγωγής ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για εξαγωγές προς τους εξής 
προορισμούς:

▌ 

Αργεντινή, Κίνα (συμπεριλαμβανομένων του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κροατία, Ινδία,
Ρωσία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τουρκία, Ουκρανία. 

Μέρος 3 - Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη χρήση της παρούσας άδειας

1. Βάσει της παρούσας άδειας δεν επιτρέπεται η εξαγωγή ειδών όταν:

(1) ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, εν 
όλω ή εν μέρει, 

α) για χρήση σε σχέση με την ανάπτυξη, την παραγωγή, το χειρισμό, τη λειτουργία, 
τη συντήρηση, την αποθήκευση, την ανίχνευση, την αναγνώριση ή τη διάδοση 
χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων, ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών 
μηχανισμών, ή για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διατήρηση ή την αποθήκευση 
πυραύλων ικανών να μεταφέρουν τέτοια όπλα,
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β) για στρατιωτική τελική χρήση, εάν η αγοράστρια χώρα ή η χώρα προορισμού 
υπόκειται σε εμπάργκο όπλων βάσει απόφασης ή κοινής θέσης ▌ του 
Συμβουλίου ή απόφασης του ΟΑΣΕ ή εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με 
δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ή

γ) για χρήση ως κατασκευαστικά στοιχεία ή εξαρτήματα στρατιωτικών ειδών 
απαριθμούμενων στον εθνικό στρατιωτικό κατάλογο, τα οποία έχουν εξαχθεί από 
το έδαφος του οικείου κράτους μέλους χωρίς άδεια ή κατά παράβαση άδειας 
επιβαλλόμενης από την εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·

γα) για χρήση που συνδέεται με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
δημοκρατικών αρχών ή της ελευθερίας του λόγου όπως ορίζονται στο Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω τεχνολογιών 
υποκλοπής και διατάξεων μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων, για τον έλεγχο 
κινητών τηλεφώνων και γραπτών μηνυμάτων, καθώς και για τη 
στοχοθετημένη παρακολούθηση της χρήσης του Διαδικτύου (κυρίως μέσω 
κέντρων παρακολούθησης και διαύλων νόμιμης υποκλοπής)·

(2) ο εξαγωγέας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, 
γνωρίζει ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποια από τις 
χρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 1·

(2a) ο εξαγωγέας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, 
γνωρίζει ότι τα είδη πρόκειται να επανεξαχθούν σε προορισμό μη 
συμπεριλαμβανόμενο στους απαριθμούμενους στο Μέρος 2 της παρούσας άδειας, 
στο Μέρος 2 της Άδειας ΕΕ001 ή στα κράτη μέλη. 

2. Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται όταν τα συγκεκριμένα είδη εξάγονται 
σε ελεύθερη τελωνειακή ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη που βρίσκεται σε προορισμό ο οποίος 
καλύπτεται από την παρούσα άδεια.

2a. Οι εξαγωγείς οφείλουν να αναφέρουν τον κωδικό αριθμό EU X002 και να διευκρινίζουν ότι 
τα είδη εξάγονται βάσει της Ενωσιακής Γενικής Άδειας Εξαγωγής EU005 στο 
τετραγωνίδιο 44 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ). 

3. Κάθε εξαγωγέας που χρησιμοποιεί την παρούσα άδεια πρέπει ▌ να ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού) σχετικά με την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας 
το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής ή, εναλλακτικά, και 
σύμφωνα με απαίτηση της αρχής του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εξαγωγέας, πριν από την πρώτη χρήση αυτής της γενικής άδειας εξαγωγής. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή το μηχανισμό κοινοποίησης που επέλεξαν για την εν λόγω 
γενική άδεια εξαγωγής. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που απορρέουν από τη χρήση 
της παρούσας άδειας, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να 
απαιτήσει το κράτος μέλος εξαγωγής όσον αφορά τα είδη που εξάγονται βάσει της 
παρούσας άδειας.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός του να καταχωρισθούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας γενικής άδειας 
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εξαγωγής. Η καταχώριση είναι αυτόματη και γνωστοποιείται στον εξαγωγέα από τις 
αρμόδιες αρχές αμέσως και το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της 
αίτησης καταχώρισης.

Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις που ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου βασίζονται στις απαιτήσεις που έχουν οριστεί για τη χρήση των εθνικών 
γενικών αδειών εξαγωγής που χορηγούν εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία προβλέπουν 
τέτοιες άδειες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIζ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ▌ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ αριθ. EU006

Χημικές ουσίες

Μέρος 1- Είδη

Η παρούσα ▌ άδεια εξαγωγής είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού και καλύπτει τα ακόλουθα είδη ▌ του παραρτήματος Ι:

1C350:

1. Θειοδιγλυκόλη (111488),

2. Οξυχλωριούχος φώσφορος (10025873),

3. Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο (756-79-6),

5. Διχλωριούχος μεθυλοφωσφονοϊκοθειοϊκός εστέρας (676-97-1).

6. Φωσφορώδες διμεθύλιο (DΜΡ) (868859),

7. Τριχλωριούχος φώσφορος (7719-12-2),

8. Φωσφορώδες τριμεθύλιο (ΤΜΡ) (121-45-9),

9. Χλωριούχο θειονύλιο (77197-5),

10. 3-υδροξυ1-μεθυλοπιπεριδίνη (3554-74-3),

11. N,N-Διισοπροπυλ-β-αμινοαιθυλοχλωρίδιο (96797),

12. Θειόλη του Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθανίου (5842-07-9),

13. Κινουκλιδιν-3-όλη (1619-34-7),

14. Φθοριούχο κάλιο (7789-23-3),

15. 2-Χλωροαιθανόλη (107-07-3),

16. Διμεθυλαμίνη (124-40-3),

17. Αιθυλοφωσφονικό διαιθύλιο (78-38-6),

18. Ν,Ν-διμεθυλοφωσφοραμιδικό διαιθύλιο (2404-03-7),

19. Φωσφορώδες διαιθύλιο (762-04-9),

20. Υδροχλωρική διμεθυλαμίνη (506-59-2),

21. Διχλωριούχο αιθυλοφωσφινύλιο (1498-40-4),

22. Διχλωριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (1066-50-8),
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24. Υδροφθόριο (7664-39-3),

25. Βενζυλικό μεθύλιο (76-89-1),

26. Διχλωριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (676-83-5),

27. Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθανόλη (96-80-0),

28. Πινακολυλική αλκοόλη (464-07-03),

30. Φωσφορώδες τριαιθύλιο (122-52-1),

31. Τριχλωριούχο αρσενικό (7784-34-1),

32. Βενζυλικό οξύ (76-93-7), 

33. Μεθυλοφωσφονικό διαιθύλιο (15715-41-0),

34. Αιθυλοφωσφονικό διμεθύλιο (6163-75-3),

35. Διφθοριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (430-78-4),

36. Διφθοριούχο αιθυλοφωσφινύλιο (753-59-3),

37. 3-Κινουκλιδόνη (3731-38-2),

38. Πενταχλωριούχος φώσφορος (10026-13-8),

39. Πινακολόνη (75-97-8),

40. Κυανιούχο κάλιο (151-50-8),

41. Διφθοριούχο κάλιο (7789-29-9),

42. Υδροφθοριούχο αμμώνιο ή διφθοριούχο αμμώνιο (1341-49-7),

43. Φθοριούχο νάτριο (7681-49-4)·

44. Διφθοριούχο νάτριο (1333-83-1),

45. Κυανιούχο νάτριο (143-33-9),

46. Τριαιθανολαμίνη (102-71-6),

47. Πενταθειούχος φώσφορος (1314-80-3),

48. Δι-ισοπροπυλαμίνη (108-18-9),

49. Διαιθυλαμινοαιθανόλη (100-37-8),

50. Θειούχο νάτριο (1313-82-2),

51. Μονοχλωριούχο θείο (10025-67-9),

52. Διχλωριούχο θείο (10545-99-0),
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53. Υδροχλωρική τριαιθανολαμίνη (637-39-8),

54. Υδροχλωρικό Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθυλοχλωρίδιο (4261-68-1),

55. Μεθυλοφωσφονικό οξύ (993-13-5),

56. Μεθυλοφωσφονικός διαιθυλεστέρας (683-08-9),

57. Διχλωριούχο Ν,Ν-διμεθυλαμινοφωσφορύλιο (677-43-0),

58. Φωσφορώδες τριισαπροπύλιο (116-17-6),

59. Αιθυλοδιαιθανολαμίνη (139-87-7),

60. Φωσφοροθειικό 0,0-διαιθύλιο (2465-65-8),

61. Φωσφοροδιθειικό 0,0-διαιθύλιο (298-06-6),

62. Εξαφθοροπυριτικό νάτριο (16893-85-9), 

63. Διχλωριούχος μεθυλοφωσφονοϊκοθειοϊκός εστέρας (676-98-2).

1C450 a:

4. Φωσγένιο: Διχλωριούχο καρβονύλιο (75-44-5),

5. Χλωριούχο δικυάνιο (506-77-4),

6. Υδροκυάνιο (74-90-8),

7. Χλωροπικρίνη: Τριχλωρονιτρομεθάνιο (76-06-2);

1C450 b:

1. Χημικές ουσίες, πλην των οριζομένων στους Ελέγχους Στρατιωτικών Προϊόντων ή στο 
σημείο 1C350, οι οποίες περιέχουν ένα άτομο φωσφόρου με το οποίο συνδέεται μια 
μεθυλική, αιθυλική ή προπυλική (κανονική ή ισο-) ομάδα, όχι όμως άλλα άτομα άνθρακα,

2. N,N-Διαλκυλο [μεθυλο, αιθυλο ή προπυλο (κανονικό ή ισο-)] φωσφοραμιδικό διαλογόνιο, 
πλην του Διχλωριούχου Ν,Ν-διμεθυλαμινοφωσφορυλίου που ορίζεται στο σημείο
1C350.57,

3. Διαλκυλο [μεθυλο, αιθυλο ή προπυλο (κανονικό ή ισο-)] N,N-διαλκυλο [μεθυλ, αιθυλ ή 
προπυλ (κανονικό ή ισο-)] φωσφοραμιδικές ενώσεις, πλην του Ν,Ν-
διμεθυλοφωσφοραμιδικού διαιθυλίου που ορίζεται στο σημείο1C350,

4. Ν,Ν-Διαλκυλο [μεθυλο, αιθυλο ή προπυλο (κανονικό ή ισο-)] αμινοαιθυλο-2-χλωριούχες 
ενώσεις και αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από το Ν,Ν-διισοπροπυλο-(β)-
αμινοαιθυλοχλωρίδιο ή το υδροχλωριούχο Ν,Ν-διισοπροπυλο-(β)-αμινοαιθυλοχλωρίδιο 
που ορίζονται στο σημείο 1C350,

5. N,N-Διαλκυλο [μεθυλο, αιθυλο ή προπυλο (κανονικό ή ισο-)] αμινοαιθανο-2-όλες και 
αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από την Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθανόλη (96-
80-0) και την N,N-Διαιθυλαμινοαιθανόλη (100-37-8) που ορίζονται στο σημείο 1C350,
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6. Ν,Ν-Διαλκυλο [μεθυλο, αιθυλο ή προπυλο (κανονικό ή ισο-)] αμινοαιθανο-2-θειόλες και τα 
αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από την Ν,Ν-διισοπροπυλο-(β)-αμινοαιθανοθειόλη 
που αναφέρεται στο σημείο 1C350,

8. Μεθυλοδιαιθανολαμίνη (105-59-9).

Μέρος 2 - Προορισμοί

Η παρούσα άδεια ▌ ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για εξαγωγές προς τους εξής προορισμούς:

Αργεντινή, Κροατία, Ισλανδία, Νότιο Κορέα, Τουρκία, ▌ Ουκρανία ▌.

Μέρος 3 - Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη χρήση της άδειας

1. Βάσει της παρούσας άδειας δεν επιτρέπεται η εξαγωγή ειδών όταν:

(1) ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, εν 
όλω ή εν μέρει, 

α) για χρήση σε σχέση με την ανάπτυξη, την παραγωγή, το χειρισμό, τη λειτουργία, 
τη συντήρηση, την αποθήκευση, την ανίχνευση, την αναγνώριση ή τη διάδοση 
χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων, ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών 
μηχανισμών, ή για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διατήρηση ή την αποθήκευση 
πυραύλων ικανών να μεταφέρουν τέτοια όπλα,

β) για στρατιωτική τελική χρήση, εάν η αγοράστρια χώρα ή η χώρα προορισμού 
υπόκειται σε εμπάργκο όπλων βάσει απόφασης ή κοινής θέσης ▌ του 
Συμβουλίου ή απόφασης του ΟΑΣΕ ή εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με 
δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ή

γ) για χρήση ως κατασκευαστικά στοιχεία ή εξαρτήματα στρατιωτικών ειδών 
απαριθμούμενων στον εθνικό στρατιωτικό κατάλογο, τα οποία έχουν εξαχθεί από 
το έδαφος του οικείου κράτους μέλους χωρίς άδεια ή κατά παράβαση άδειας 
επιβαλλόμενης από την εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους·

(2) ο εξαγωγέας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, 
γνωρίζει ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποια από τις 
χρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 1·

(2a) ο εξαγωγέας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, 
γνωρίζει ότι τα είδη πρόκειται να επανεξαχθούν σε προορισμό μη 
συμπεριλαμβανόμενο στους απαριθμούμενους στο Μέρος 2 της παρούσας άδειας, 
στο Μέρος 2 της Άδειας ΕΕ001 ή στα κράτη μέλη. 

2. Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται όταν τα συγκεκριμένα είδη εξάγονται 
σε ελεύθερη τελωνειακή ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη που βρίσκεται σε προορισμό ο οποίος 
καλύπτεται από την παρούσα άδεια.
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2a. Οι εξαγωγείς οφείλουν να αναφέρουν τον κωδικό αριθμό EU X002 και να διευκρινίζουν ότι 
τα είδη εξάγονται βάσει της Ενωσιακής Γενικής Άδειας Εξαγωγής EU006 στο 
τετραγωνίδιο 44 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ).

▌

4. Κάθε εξαγωγέας που χρησιμοποιεί την παρούσα άδεια πρέπει ▌ να ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού) σχετικά με την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας 
το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής ή, εναλλακτικά, και 
σύμφωνα με απαίτηση της αρχής του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εξαγωγέας, πριν από την πρώτη χρήση αυτής της γενικής άδειας εξαγωγής. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή το μηχανισμό κοινοποίησης που επέλεξαν για την εν λόγω 
γενική άδεια εξαγωγής. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που απορρέουν από τη χρήση 
της παρούσας άδειας, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να 
απαιτήσει το κράτος μέλος εξαγωγής όσον αφορά τα είδη που εξάγονται βάσει της 
παρούσας άδειας.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός του να καταχωρισθούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας γενικής άδειας 
εξαγωγής. Η καταχώριση είναι αυτόματη και γνωστοποιείται στον εξαγωγέα από τις 
αρμόδιες αρχές αμέσως και το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της 
αίτησης καταχώρισης.

Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις που ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου βασίζονται στις απαιτήσεις που έχουν οριστεί για τη χρήση των εθνικών 
γενικών αδειών εξαγωγής που χορηγούν εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία προβλέπουν 
τέτοιες άδειες.

▌



14777/11 ΠΜ/νκ 32
DQPG EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙη

(Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού
και στα παραρτήματα ΙΙα, ΙΙγ και ΙΙδ του παρόντος κανονισμού)

Οι καταχωρίσεις δεν παρέχουν πάντα πλήρη περιγραφή των ειδών και των συναφών σημειώσεων 
του παραρτήματος Ι. Μόνο στο παράρτημα Ι περιέχεται πλήρης περιγραφή των ειδών.

Η αναγραφή ενός είδους στο παρόν παράρτημα δεν επηρεάζει την εφαρμογή της Γενικής 
Σημείωσης περί Λογισμικού (ΓΣΛ) στο παράρτημα Ι.

- Όλα τα είδη που προσδιορίζονται στο παράρτημα IV.

- 0C001 «Φυσικό ουράνιο» ή «εξαντλημένο ουράνιο» ή θόριο υπό μορφή μετάλλου, κράματος, 
χημικής ένωσης ή συμπυκνώματος καθώς και κάθε άλλο υλικό το οποίο περιέχει ένα ή 
περισσότερα από τα προηγούμενα υλικά.

- 0C002 «Ειδικά σχάσιμα υλικά» πλην αυτών που ορίζονται στο παράρτημα IV.

- 0D001 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την «ανάπτυξη», «παραγωγή»
ή «χρήση» προϊόντων που καθορίζονται στην κατηγορία 0, στο μέτρο που σχετίζεται με το 
σημείο 0C001 ή με τα είδη του σημείου 0C002 που εξαιρούνται από το παράρτημα IV.

- 0E001 «Τεχνολογία» σε συμφωνία με τις Παρατηρήσεις Πυρηνικής Τεχνολογίας (ΝΤΝ) για 
την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» προϊόντων που καθορίζονται στην κατηγορία 0, στο 
μέτρο που σχετίζεται με το σημείο 0C001 ή με τα είδη του σημείου 0C002 που εξαιρούνται 
από το παράρτημα IV.

- 1A102 Επανακορεσμένα κατασκευαστικά στοιχεία από πυρολυμένο άνθρακα-άνθρακα, 
σχεδιασμένα για οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στον κωδικό 9Α004 ή για 
πυραυλοβολίδες που ορίζονται στον κωδικό 9Α104.

- 1C351 Ανθρώπινα παθογόνα, ζωονόσοι και «τοξίνες».

- 1C352 Ζωικά παθογόνα.

- 1C353 Γενετικά στοιχεία και γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί.

- 1C354 Φυτικά παθογόνα.

- 1C450a.1. αμιτόνη: Ο,Ο-διαιθυλο S-[2-(διαιθυλαμινο) αιθυλο] φωσφοροθειολικές ενώσεις 
(78-53-5) και τα αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα.

- 1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-πενταφθορο2-(τριφθορομεθυλο))-1-προπένιο (382-21-8),

- 7E104 «Τεχνολογία» για την ενοποίηση των πληροφοριών ελέγχου πτήσης, καθοδήγησης και 
πρόωσης σε ένα σύστημα διαχείρισης πτήσης με σκοπό τη βελτιστοποίηση της τροχιάς 
πυραυλικού συστήματος.

- 9Α009.α. Υβριδικά πυραυλικά προωστικά συστήματα με ικανότητα ολικής ώσης άνω των 1,1 
MNs.
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- 9A117 Μηχανισμοί αποχωρισμού βαθμίδων, μηχανισμοί αποκόλλησης και ενδιάμεσες 
βαθμίδες, χρησιμοποιούμενοι σε «βλήματα».»
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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.


