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Normatīvas rezolūcijas projekts

Eiropas Parlamenta nostājas projektu pēc Parlamenta un Padomes dienestu veiktās 
juridiski lingvistiskās pārbaudes izteikt šādi:

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/...

(... gada ...),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta 

atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto 

Karalisti 
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EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1,

1 Eiropas Parlamenta … nostāja ... (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 
… lēmums.
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tā kā:

(1) Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par nodomu izstāties 

no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu. No 

izstāšanās līguma spēkā stāšanās dienas vai — gadījumā, ja tāds netiks noslēgts, — 

divus gadus pēc minētā paziņojuma, t. i., no 2019. gada 30. marta, Līgumi vairs 

nebūs piemērojami Apvienotajai Karalistei, ja vien Eiropadome, vienojusies ar 

Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems pagarināt šo termiņu. 

(2) Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 428/20092 ir izveidota kopēja sistēma divējāda 

lietojuma preču eksporta kontrolei, kas ir vajadzīga, lai veicinātu Savienības un 

starptautisko drošību un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienības 

eksportētājiem.

(3) Regulā (EK) Nr. 428/2009 ir paredzētas “Savienības vispārējās eksporta atļaujas”, 

kas atvieglo kontroli divējāda lietojuma preču zema riska eksportam uz konkrētām 

trešām valstīm. Pašlaik Savienības vispārējā eksporta atļauja Nr. EU001, kas 

izklāstīta Regulas (EK) Nr. 428/2009 IIa pielikumā, attiecas uz Austrāliju, Kanādu, 

Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici (arī Lihtenšteinu) un Amerikas Savienotajām 

Valstīm.

2 Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas 
režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta 
kontrolei (OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.).
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(4) Apvienotā Karaliste ir attiecīgo starptautisko līgumu puse un kodolieroču 

neizplatīšanas starptautisko režīmu dalībniece, un tā pilnībā izpilda attiecīgos 

pienākumus un saistības. Apvienotā Karaliste piemēro samērīgu un piemērotu 

kontroli, efektīvi ņemot vērā apsvērumus par paredzētajiem galalietojumiem un 

diversiju risku atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 428/2009 noteikumiem un mērķiem.

(5) Ņemot vērā to, ka Apvienotā Karaliste ir svarīgs Savienībā ražotu divējāda lietojuma 

preču galamērķis, ir lietderīgi pievienot Apvienoto Karalisti to galamērķu sarakstam, 

uz kuriem attiecas Savienības vispārējā eksporta atļauja Nr. EU001, lai nodrošinātu 

vienotu un konsekventu kontroles piemērošanu visā Savienībā, veicinātu vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus Savienības eksportētājiem un izvairītos no nevajadzīga 

administratīvā sloga, vienlaikus aizsargājot Savienības un starptautisko drošību. 
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(6) Ņemot vērā steidzamību, ko nosaka apstāklis, ka Apvienotā Karaliste izstājas no 

Eiropas Savienības, ir vajadzīgs, lai būtu iespējams steidzami piemērot šo regulu par 

Savienības vispārējās eksporta atļaujas Nr. EU001 attiecināšanu uz Apvienoto 

Karalisti. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

(7) Apvienotā Karaliste būtu jāiekļauj to galamērķu sarakstā, uz kuriem attiecas 

Savienības vispārējā eksporta atļauja Nr. EU001, tikai situācijā, ja līdz dienai, kad 

saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai 

Karalistei, nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti 

saskaņā ar LES 50. panta 2. punktu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.
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1. pants

Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 IIa pielikumu groza šādi: 

a) virsrakstu “Eksports uz Austrāliju, Kanādu, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici 

(arī Lihtenšteinu) un Amerikas Savienotajām Valstīm” aizstāj ar šādu:

“Eksports uz Austrāliju, Kanādu, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici (arī 

Lihtenšteinu), Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Amerikas 

Savienotajām Valstīm”;

b) pielikuma 2. daļā aiz ievilkuma “– Šveice (arī Lihtenšteina);” iekļauj šādu ievilkumu: 

“– Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste;”. 
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2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu Līgumi vairs 

nav piemērojami Apvienotajai Karalistei.

Šo regulu nepiemēro, ja līdz šā panta otrajā daļā minētajai dienai ir stājies spēkā izstāšanās 

līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar LES 50. panta 2. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(Attiecas uz tekstu visās valodās.)


