
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

NOTA INFORMACYJNA 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, 
transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania: 
Informacja odnosząca się do środków podjętych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 5, 

6, 8, 9, 10, 17 i 22 

(2012/C 283/05) 

Artykuły 5, 6, 8, 9, 10, 17 i 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 przewidują, że środki podjęte 
przez państwa członkowskie przy wykonywaniu tego rozporządzenia powinny być publikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

1. INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 8 ROZPORZĄ
DZENIA (ROZSZERZENIE KONTROLI NA PRODUKTY NIEWYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I ZE 
WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB ZE WZGLĘDU NA PRAWA CZŁOWIEKA) 

W art. 8 ust. 4 nakłada na Komisję obowiązek publikowania podjętych przez państwa członkowskie 
środków, które zabraniają wywozu lub nakładają wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz produktów 
podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I ze względów bezpieczeństwa publicznego 
lub ze względu na prawa człowieka. 

1.1. Włochy 

Włochy poinformowały Komisję o nałożeniu wymogu uzyskania zezwolenia na wywóz poniższych 
produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I ze względów bezpieczeństwa 
publicznego lub ze względu na prawa człowieka: 

Scentralizowany system monitorowania publicznej bazy danych LAN, usługi internetowe oraz usługi 
2G/3G, w tym: 

— urządzenia obrazujące przepływ danych, 

— systemy interfejsu i mediacji na potrzeby komponentów systemu, 

— serwer do przetwarzania monitorowanych przepływów, 

— oprogramowanie do przetwarzania monitorowanych przepływów, 

— urządzenia służące do przechowywania zbiorów danych, 

— stacja robocza do zarządzania bazami danych, 

— oprogramowanie do zarządzania bazami danych, 

— infrastruktura LAN. 

Wymóg uzyskania zezwolenia odnosi się do transakcji wywozu produktów dla Syrian Telecomunica
tions Establishment (STE), Syria.
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