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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Naujos technologijos turi nepaprastai didelį poveikį užsienio politikai. Įvairiose srityse, nuo 

kibernetinio saugumo iki žmogaus teisių, nuo elektroninės prekybos iki vystymosi, mums 

reikia užtikrinti, kad ES skatintų galimybes ir mažintų grėsmes. Persvarstant dvejopo 

naudojimo prekių reglamentą siekiama toliau stiprinti ES, kaip pagrindinės ir atsakingos 

pasaulinės veikėjos, vaidmenį, užkertant kelią technologijų, kurios kenkia mūsų strateginiam 

interesui arba žmogaus teisėms visame pasaulyje, platinimui.  

 

Šis atnaujinimas nepaprastai svarbus sparčiai vykstančios technologinės raidos ir pasaulio 

geopolitinės pusiausvyros pokyčių metu. Nuomonės referentė labai pritaria Komisijos į 

žmogaus saugumą orientuotam požiūriui ir siekė jį paaiškinti tam tikrose srityse, o taip toliau 

prisidedama siekiant racionalizuoti žmogaus teises ES užsienio ir prekybos politikoje ir 

padidinamas suderinamumas tarp ES užsienio ir saugumo politikos ir ekonominių bei 

prekybos interesų. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad technologijos sparčiai kinta, dabar būtų tinkamas laikas tam, kad ES į 

kontrolės sąrašus kaip dvejopo naudojimo prekes įtrauktų tam tikras kibernetinio stebėjimo 

technologijas, kurias galima panaudoti siekiant pažeisti žmogaus teises ar pakenkti ES 

strateginiams interesams. Tuo pačiu metu ne visų technologijų kontrolė būtina ir reikėtų 

sudaryti palankesnes sąlygas technologijų, kuriomis iš esmės stiprinama žmogaus teisių 

apsauga, pvz., šifravimo technologijų, eksportui. Taip pat turime būti tikri, kad nebūtų sukurta 

nereikalinga našta eksportuotojams arba kliūtys teisėtiems interneto saugumo srities 

moksliniams tyrimams. 

 

Tikslinė į sąrašą neįtrauktų prekių galutinio naudojimo kontrolė atsižvelgiant į žmonių 

saugumą yra tinkamas žingsnis siekiant užtikrinti, kad ES galėtų sustabdyti neteisėtą 

persiuntimą, tačiau ji turėtų būti aiškesnė teisiniu požiūriu. Dvejopo naudojimo prekės (ypač 

kibernetinio stebėjimo technologijos) yra dažnai naudojamos siekiant tiesiogiai pažeisti 

žmogaus teises, tačiau jos taip pat gali sudaryti palankesnes sąlygas kitiems sunkiems 

žmogaus teisių pažeidimams. Pavyzdžiui, neteisėtai gauta informacija apie žmogaus teisių 

gynėjus arba žurnalistus vėliau naudojama siekiant juos sulaikyti ir (arba) kankinti.  

Mums reikia sukurti sistemą, kurią galėtume naudoti ateityje ir pagal kurią būtų galima 

atsižvelgti į kintančias realijas. Kai valstybės narės priima sprendimą taikyti tikslinę galutinio 

naudojimo kontrolę, turėtų būti apsvarstyta galimybė iš dalies pakeisti kontrolės sąrašus. Kai 

kalbama apie ES autonominį sąrašą, apimantį kibernetinio stebėjimo technologijas, turėtų būti 

taikoma skubos procedūra, kad būtų galima greitai reaguoti į pokyčius trečiosiose šalyse arba 

į naujus technologinius pokyčius, kuriuos reikia tikrinti. 

 

Kadangi užsienio sandoriai darosi vis sudėtingesni, svarbu stiprinti keitimąsi informacija ir 

didinti skaidrumą. Valstybės narės turėtų pateikti visą turimą informaciją apie licencijas, kad 

būtų padidinta atskaitomybė ir priežiūra. Tai darant turėtų būti remiamasi esamais geriausios 

praktikos pavyzdžiais, o kai kurios valstybės narės tai jau daro savo noru. Siekiant sukurti 

vienodas sąlygas, visoje Sąjungoje taip pat turėtų būti nustatytos vienodos sankcijos už šio 

reglamento pažeidimus. 

 

Europos Parlamentas daugelį metų ragino atnaujinti dvejopo naudojimo prekių reglamentą, 

todėl labai svarbu, kad procesas dabar vyktų kuo sparčiau. 
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PAKEITIMAI 

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos 

pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) atsižvelgiant į tai, kad atsiranda 

naujų kategorijų dvejopo naudojimo 

prekių, į Europos Parlamento raginimus ir į 

požymius, kad asmenys, prisidedantys prie 

vadovavimo vykdant sunkius žmogaus 

teisių arba tarptautinės humanitarinės teisės 

pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba 

atsakingi už nurodymą juos vykdyti arba 

už jų vykdymą ginkluoto konflikto ar 

vidaus represijų atvejais, yra netinkamai 

naudoję tam tikras iš Sąjungos 

eksportuotas kibernetinio stebėjimo 

technologijas, reikia kontroliuoti tų 

technologijų eksportą, kad būtų užtikrintas 

visuomenės saugumas ir apsaugotos 

visuomenės moralės normos. Šiomis 

priemonėms neturėtų būti viršijama to, 

kas proporcinga. Visų pirma jomis 

neturėtų būti trukdoma eksportuoti 

teisėtais tikslais, įskaitant teisėsaugą ir 

interneto saugumo mokslinius tyrimus, 

naudojamas informacines ir ryšių 

technologijas. Komisija, konsultuodamasi 

su valstybėmis narėmis ir 

suinteresuotosiomis šalimis, parengs 

gaires, kurios padės šias kontrolės 

priemones taikyti praktikoje; 

(5) tam tikros kibernetinio stebėjimo 

technologijos pasirodė esančios naujos 

kategorijos dvejopo naudojimo prekės, 

kurios panaudotos siekiant tiesiogiai 

pažeisti žmogaus teises, įskaitant teisę į 

privatumą, teisę į duomenų apsaugą, 

žodžio laisvę ir asociacijų laisvę, stebint 

arba neteisėtai perkeliant duomenis 

negavus konkretaus, informacija 

grindžiamo ir aiškaus sistemos savininko 

arba administratoriaus leidimo ir (arba) 

sutrikdant sistemos, į kurią nusitaikyta, 

veikimą arba ją sugadinant. Atsižvelgiant 
į Europos Parlamento raginimus ir į 

įrodymus, kad asmenys, prisidedantys prie 

vadovavimo vykdant tarptautinės žmogaus 

teisių teisės arba tarptautinės humanitarinės 

teisės pažeidimus arba prie jų vykdymo 

arba atsakingi už nurodymą juos vykdyti 

arba už jų vykdymą šalyse, kuriose 

nustatyti sunkūs žmogaus teisių 

pažeidimai, yra netinkamai naudoję tam 

tikras kibernetinio stebėjimo technologijas, 

reikia kontroliuoti tų technologijų eksportą. 

Taip pat dabartinis šifravimo kontrolės 

lygis prieštarauja tam, kad šifravimas – 

svarbiausia priemonė siekiant užtikrinti, 

jog piliečiai, įmonės ir valdžios institucijos 

galėtų apsaugoti savo duomenis nuo 

nusikaltėlių ir kitų piktavališkų subjektų, 

užtikrinti prieigą prie paslaugų ir sudaryti 

galimybes saugiems ryšiams, kuriais 

galėtų naudotis ir žmogaus teisių gynėjai. 

Todėl tikslinga, kad būtų sudarytos dar 
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palankesnės sąlygos šifravimo eksportui; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) todėl taip pat reikia patikslinti 

dvejopo naudojimo prekių apibrėžtį ir 

nustatyti kibernetinio stebėjimo 

technologijų apibrėžtį. Taip pat reikėtų 

paaiškinti, kad dvejopo naudojimo prekių 

eksporto kontrolės vertinimo kriterijai 

apima ir galimo netinkamo tų prekių 

naudojimo, susijusio su teroro aktais ar 

žmogaus teisių pažeidimais, aspektus; 

(6) todėl taip pat reikia patikslinti 

dvejopo naudojimo prekių apibrėžtį ir 

nustatyti kibernetinio stebėjimo 

technologijų apibrėžtį. Taip pat reikėtų 

paaiškinti, kad taikant dvejopo naudojimo 

prekių eksporto kontrolės vertinimo 

kriterijus atsižvelgiama į kibernetinio 

stebėjimo technologijų tiesioginį ir 

netiesioginį poveikį žmogaus teisėms, taip 

pat į jų poveikį teroro aktų prevencijai, 

kaip nurodoma Tarybos bendrosios 

pozicijos 2008/944/BUSP naudojimosi 

vadove1a; 

 _______________________ 

 1a 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji 

pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti 

bendrąsias taisykles, reglamentuojančias 

karinių technologijų ir įrangos eksporto 

kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).  

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) kibernetinio stebėjimo 

technologijų eksporto kontrolės 

priemonės neturėtų viršyti to, kas būtina 

ir proporcinga. Visų pirma jomis neturėtų 

būti trukdoma eksportuoti teisėtais 

tikslais, įskaitant teisėsaugą ir interneto 

saugumo mokslinius tyrimus, naudojamas 

informacines ir ryšių technologijas. 

Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis 

narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, 
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turėtų parengti gaires, kurios padėtų šias 

priemones taikyti praktikoje; 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką, nes jis grindžiamas 5 ir 6 

konstatuojamųjų dalių pakeitimais. 

 

Pakeitimas   4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) į sąrašą neįtrauktoms dvejopo 

naudojimo prekėms konkrečiomis 

aplinkybėmis taikomos visa apimančios 

kontrolės taikymo sritis turėtų būti 

patikslinta ir suderinta ir turėtų apimti 

terorizmo ir žmogaus teisių pažeidimų 

riziką. Tinkamai keičiantis informacija ir 

konsultuojantis dėl visa apimančios 

kontrolės turėtų būti užtikrintas 

veiksmingas ir nuoseklus kontrolės 

taikymas visoje Sąjungoje; 16 Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2015/479 dėl bendrų eksporto taisyklių 

(OL L 83, 2015 3 27, p. 34). Tikslinė visa 

apimanti kontrolė tam tikromis sąlygomis 

taip pat turėtų būti taikoma kibernetinio 

stebėjimo technologijų eksportui; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas   5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekiant sumažinti įmonėms ir 

institucijoms tenkančią administracinę 

naštą ir kartu užtikrinti tinkamą į 

atitinkamas paskirties vietas eksportuojamų 

atitinkamų prekių kontrolės lygį, turėtų 

būti nustatyti papildomi Sąjungos bendrieji 

eksporto leidimai. Siekiant licencijų 

(15) siekiant sumažinti įmonėms, visų 

pirma MVĮ, ir institucijoms tenkančią 

administracinę naštą ir kartu užtikrinti 

tinkamą į atitinkamas paskirties vietas 

eksportuojamų atitinkamų prekių kontrolės 

lygį, turėtų būti nustatyti papildomi 

Sąjungos bendrieji eksporto leidimai. 
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išdavimo sąlygas pritaikyti prie ypatingų 

pramonės poreikių, taip pat turėtų būti 

nustatytas dideliems projektams skirtas 

visuotinis leidimas; 

Siekiant licencijų išdavimo sąlygas 

pritaikyti prie ypatingų pramonės poreikių, 

taip pat turėtų būti nustatytas dideliems 

projektams skirtas visuotinis leidimas; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) sprendimai dėl I priedo A skirsnyje 

nustatyto bendro dvejopo naudojimo 

prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, 

sąrašo atnaujinimo turėtų atitikti pareigas ir 

įsipareigojimus, kuriuos valstybės narės ir 

Sąjunga yra prisiėmusios kaip atitinkamų 

tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto 

kontrolės susitarimų dalyvės arba 

ratifikuodamos atitinkamas tarptautines 

sutartis. Sprendimai dėl I priedo B 

skirsnyje nustatyto bendro dvejopo 

naudojimo prekių, kurioms taikoma 

eksporto kontrolė, tokių kaip kibernetinio 

stebėjimo technologijos, sąrašo 

atnaujinimo turėtų būti priimami 

atsižvelgiant į sunkių žmogaus teisių arba 

tarptautinės humanitarinės teisės, arba 

esminių Sąjungos ir jos valstybių narių 

saugumo interesų pažeidimų riziką, kurią 

gali kelti tokių prekių eksportas. 

Sprendimai dėl IV priedo B skirsnyje 

nustatyto bendro dvejopo naudojimo 

prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, 

sąrašo atnaujinimo turėtų būti priimami 

atsižvelgiant į valstybių narių viešosios 

tvarkos ir visuomenės saugumo interesus 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 36 straipsnį. Sprendimai dėl II 

priedo A–J skirsniuose nustatytų bendrų 

prekių ir paskirties vietų sąrašų 

atnaujinimo turėtų būti priimami 

atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus 

vertinimo kriterijus; 

(17) sprendimai dėl I priedo A skirsnyje 

nustatyto bendro dvejopo naudojimo 

prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, 

sąrašo atnaujinimo turėtų atitikti pareigas ir 

įsipareigojimus, kuriuos valstybės narės ir 

Sąjunga yra prisiėmusios kaip atitinkamų 

tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto 

kontrolės susitarimų dalyvės arba 

ratifikuodamos atitinkamas tarptautines 

sutartis. Sprendimai dėl I priedo B 

skirsnyje nustatyto bendro dvejopo 

naudojimo prekių, kurioms taikoma 

eksporto kontrolė, tokių kaip kibernetinio 

stebėjimo technologijos, sąrašo 

atnaujinimo turėtų būti priimami 

atsižvelgiant į riziką, kurią gali kelti tokių 

prekių eksportas, turint mintyje jų 

naudojimą siekiant pažeisti tarptautinę 
žmogaus teisių teisę arba tarptautinę 

humanitarinę teisę šalyse, kuriose 

nustatyti sunkūs žmogaus teisių 

pažeidimai, arba pakenkti esminiams 

Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo 

interesams. Sprendimai dėl IV priedo B 

skirsnyje nustatyto bendro dvejopo 

naudojimo prekių, kurioms taikoma 

eksporto kontrolė, sąrašo atnaujinimo 

turėtų būti priimami atsižvelgiant į 

valstybių narių viešosios tvarkos ir 

visuomenės saugumo interesus pagal 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 

straipsnį. Sprendimai dėl II priedo A–J 

skirsniuose nustatytų bendrų prekių ir 

paskirties vietų sąrašų atnaujinimo turėtų 

būti priimami atsižvelgiant į šiame 
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reglamente nustatytus vertinimo kriterijus; 

 

Pakeitimas   7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (19a) atsižvelgiant į kibernetinės 

vagystės ir reeksporto į trečiąsias šalis 

riziką, kaip nurodyta Bendrojoje 

pozicijoje 2008/944/BUSP, būtina 

sugriežtinti nuostatas dėl dvejopo 

naudojimo prekių; 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką, nes ši konstatuojamoji dalis sudaro 

sąlygas įtraukti 14 straipsnio 1 dalies fa punktą. 

 

Pakeitimas   8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 36 straipsnį, 

nedarydamos poveikio jo nuostatų 

taikymui ir laukdamos didesnio derinimo 

laipsnio, valstybės narės išlaiko teisę 

kontroliuoti tam tikrų dvejopo naudojimo 

prekių persiuntimą Sąjungoje, kad 

išsaugotų viešąją tvarką ir visuomenės 

saugumą. Siekiant proporcingumo, reikia 

peržiūrėti dvejopo naudojimo prekių 

persiuntimo kontrolės nuostatas, kad būtų 

kuo labiau sumažinta įmonėms ir valdžios 

institucijoms tenkanti našta. Be to, IV 

priedo B skirsnyje pateiktas prekių, 

kurioms taikoma persiuntimo Sąjungos 

viduje kontrolė, sąrašas turėtų būti 

periodiškai peržiūrimas atsižvelgiant į 

technologinę ir komercinę raidą ir 

persiuntimo rizikos vertinimą; 

(21) pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 36 straipsnį, 

nedarydamos poveikio jo nuostatų 

taikymui ir laukdamos didesnio derinimo 

laipsnio, valstybės narės išlaiko teisę 

kontroliuoti tam tikrų dvejopo naudojimo 

prekių persiuntimą Sąjungoje, kad 

išsaugotų viešąją tvarką ir visuomenės 

saugumą. Siekiant proporcingumo, reikia 

peržiūrėti dvejopo naudojimo prekių 

persiuntimo kontrolės nuostatas, kad būtų 

kuo labiau sumažinta įmonėms, visų pirma 

MVĮ, ir valdžios institucijoms tenkanti 

našta. Be to, IV priedo B skirsnyje 

pateiktas prekių, kurioms taikoma 

persiuntimo Sąjungos viduje kontrolė, 

sąrašas turėtų būti periodiškai peržiūrimas 

atsižvelgiant į technologinę ir komercinę 

raidą ir persiuntimo rizikos vertinimą; 
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Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22a) atsižvelgiant į tai, kad svarbu 

užtikrinti eksporto kontrolės veiklos 

atskaitomybę ir visuomenės vykdomą 

kontrolę, reikėtų, kad valstybės narės 

viešai paskelbtų visus atitinkamus 

licencijų duomenis; 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką, nes ši nauja konstatuojamoji dalis 

sudaro sąlygas 20 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimui. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) bendradarbiavimas su privačiuoju 

sektoriumi ir skaidrumas yra esminiai 

veiksmingo eksporto kontrolės režimo 

elementai. Todėl reikia numatyti, kad būtų 

nuolat rengiamos gairės, padedančios 

taikyti šį reglamentą, ir, laikantis 

dabartinės tvarkos, būtų skelbiamos 

metinės kontrolės įgyvendinimo ataskaitos; 

(25) bendradarbiavimas su privačiuoju 

sektoriumi ir skaidrumas yra esminiai 

veiksmingo eksporto kontrolės režimo 

elementai. Todėl reikia numatyti, kad būtų 

nuolat rengiamos gairės, padedančios 

taikyti šį reglamentą, ir, laikantis 

dabartinės tvarkos, būtų skelbiamos 

metinės kontrolės įgyvendinimo ataskaitos. 

Atsižvelgiant į gairių, kurios padėtų 

interpretuoti kai kuriuos šio reglamento 

elementus, svarbą, reikėtų, kad minėtos 

gairės būtų paskelbtos viešai tuomet, kai 

įsigalios šis reglamentas; 

 

Pakeitimas   11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) eksporto kontrolė daro poveikį 

tarptautiniam saugumui ir prekybai su 

trečiosiomis šalimis, todėl reikia plėtoti 

dialogą ir bendradarbiauti su trečiosiomis 

šalimis, siekiant sudaryti vienodas sąlygas 

visoms pasaulio valstybėms ir didinti 

tarptautinį saugumą; 

(29) eksporto kontrolė daro poveikį 

tarptautiniam saugumui ir prekybai su 

trečiosiomis šalimis, todėl reikia plėtoti 

dialogą ir bendradarbiauti su trečiosiomis 

šalimis, siekiant sudaryti vienodas sąlygas 

visoms pasaulio valstybėms ir didinti 

tarptautinį saugumą. Kadangi valstybės 

narės sudaro daugumą Vasenaro 

susitarimą dėl įprastinės ginkluotės ir 

dvejopo naudojimo prekių ir technologijų 

eksporto kontrolės pasirašiusiųjų šalių, 

aukštų standartų Sąjungos lygmeniu 

nustatymas taip pat gali turėti teigiamą 

grandininį poveikį pasauliniams 

standartams; 

 

Pakeitimas   12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. dvejopo naudojimo prekės – prekės, 

įskaitant programinę įrangą ir 

technologijas, kurios gali būti naudojamos 

ir civiliniams, ir kariniams tikslams, taip 

pat: 

1. dvejopo naudojimo prekės – prekės, 

įskaitant programinę įrangą ir 

technologijas, kurios gali būti naudojamos 

ir civiliniams, ir kariniams tikslams, taip 

pat prekės, kurios gali būti naudojamos 

branduoliniams, cheminiams ir 

biologiniams ginklams ir jų siuntimo į 

taikinį sistemoms projektuoti, kurti, 

gaminti ar naudoti, įskaitant visas prekes, 

kurios gali būti ir neskirtos sprogdinti, ir 

gali kokiu nors būdu būti susijusios su 

branduolinių ginklų ar kitokių 

branduolinių sprogstamųjų įtaisų 

gamyba; 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas yra būtinas, nes jis glaudžiai susijęs su pakeitimu, pagal kurį išbraukiamas 2 

straipsnio 1 dalies a punktas. 

 

Pakeitimas   13 



 

AD\1126803LT.docx 11/25 PE602.925v02-00 

 LT 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) prekės, kurios gali būti 

naudojamos branduoliniams, cheminiams 

ir biologiniams ginklams ir jų siuntimo į 

taikinį sistemoms projektuoti, kurti, 

gaminti ar naudoti, įskaitant visas prekes, 

kurios gali būti ir neskirtos sprogdinti, ir 

gali kokiu nors būdu būti susijusios su 

branduolinių ginklų ar kitokių 

branduolinių sprogstamųjų įtaisų 

gamyba; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. kibernetinio stebėjimo 

technologijos – prekės (techninė įranga, 

programinė įranga ir technologijos, 

išskyrus dvejopo naudojimo prekes), 

kurios gali būti naudojamos rimtai ir 

sistemingai pažeidžiant žmogaus teises 

arba tarptautinę humanitarinę teisę, ypač 

teisę į privatumą, žodžio laisvę ir 

susirinkimų laisvę, arba kurios gali kelti 

grėsmę tarptautiniam saugumui arba 

esminiams Sąjungos ir jos valstybių narių 

saugumo interesams, ir kurios yra 

specialiai suprojektuotos sudaryti sąlygas 

slapta įsibrauti į informacines ir 

telekomunikacijų sistemas siekiant stebėti, 

neteisėtai perkelti, rinkti ir analizuoti 

duomenis ir (arba) sutrikdyti sistemos, į 

kurią nusitaikyta, veikimą arba ją 

sugadinti negavus konkretaus, 

informacija grindžiamo ir aiškaus sistemų 

savininko arba administratoriaus leidimo. 

Tai apima prekes, susijusias su šiomis 

technologijomis ir įranga: 

 a)  mobiliojo ryšio perimties įranga; 
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 b)  įsilaužimo programine įranga; 

 c)  stebėsenos centrais; 

 d)  teisėtos perimties sistemomis ir 

duomenų išsaugojimo sistemomis. 

 Kibernetinio stebėjimo technologijos 

neapima prekių, specialiai sukurtų bet 

kokiais toliau nurodytais tikslais: 

 a)  sąskaitų išrašymui; 

 b)  tinklo elementų duomenų rinkimo 

funkcijoms vykdyti (pvz., Exchange arba 

HLR); 

 c)  tinklo paslaugų kokybės 

užtikrinimui (angl. Quality of Service, 

QoS); 

 d)  vartotojų pasitenkinimo 

užtikrinimui (angl. Quality of Experience, 

QoE); 

 e)  tinklo apsaugai skirtoms 

ugniasienėms; 

 f)  kūrimui, veikimui, priežiūrai ar 

apsaugai: 

 –  viešosios energijos, dujų ar 

vandens infrastruktūros; 

 –  pažangaus transporto valdymo 

civilinio geležinkelių, kelių, oro ir 

vandens transporto srityse; 

 –  įrangos inžinerijos ir e. sveikatos; 

 –  pramoninės gamybos; 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas yra būtinas, nes jis glaudžiai susijęs su pakeitimu, pagal kurį išbraukiamas 2 

straipsnio 1 dalies a punktas. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. galutinis naudotojas – bet kuris 
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fizinis ar juridinis asmuo ar subjektas, 

kuris yra eksportuojamų dvejopo 

naudojimo prekių galutinis gavėjas ir 

naudotojas; 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas reikalingas siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką, nes apibrėžiant galutinį 

naudotoją kaip faktinį galutinį prekės gavėją ir naudotoją būtina užtikrinti, kad eksportuotojų 

pateikta informacija apie galutinius naudotojus būtų konkreti ir išsami ir suteiktų galimybę 

valdžios institucijoms tinkamai įvertinti, ar eksporto licencija turėtų būti suteikta. 

 

Pakeitimas   16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 23 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23a. išsamus patikrinimas – procesas, 

kurį taikydamos įmonės gali nustatyti 

esamą ir galimą neigiamą poveikį 

žmogaus teisėms, užkirsti jam kelią, jį 

sušvelninti ir atsiskaityti už jo šalinimą, ir 

kuris yra sudėtinė verslo sprendimų 

priėmimo ir rizikos valdymo sistemų dalis, 

kaip nustatyta pagal JT verslo ir žmogaus 

teisių pagrindinius principus. 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką, nes jis aiškiai apibrėžia terminą, 

nustatytą Komisijos pasiūlymo 4 straipsnio 2 dalyje. 

 

Pakeitimas   17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. I priedo B skirsnyje išvardytoms 

kibernetinio stebėjimo technologijoms 

eksportuoti reikia leidimo. 
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Pagrindimas 

Šis pakeitimas yra būtinas, nes jis glaudžiai susijęs su 2 straipsnio 1 dalies pakeitimais, pagal 

kuriuos nustatoma atskira kibernetinio stebėjimo technologijų kategorija. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) skirtos naudoti asmenims, 

prisidedantiems prie vadovavimo vykdant 

sunkius žmogaus teisių arba tarptautinės 

humanitarinės teisės pažeidimus arba prie 

jų vykdymo ginkluoto konflikto ar vidaus 

represijų galutinės paskirties šalyje 

atvejais, kaip nustatyta atitinkamų viešųjų 

tarptautinių institucijų arba Europos arba 

nacionalinių kompetentingų institucijų, ir 

kai turima įrodymų, kad siūlomas galutinis 

naudotojas naudoja šią prekę ar panašias 

prekes vadovaudamas sunkiems 

pažeidimams arba juos įgyvendindamas; 

d) skirtos naudoti asmenims, 

prisidedantiems prie vadovavimo vykdant 

tarptautinės žmogaus teisių teisės arba 

tarptautinės humanitarinės teisės 

pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba 

atsakingiems už nurodymą juos vykdyti 

arba už jų vykdymą šalyse, kuriose 

kompetentingi JT, Europos Tarybos, 

Sąjungos organai arba nacionalinės 

kompetentingos institucijos nustatė 

sunkius žmogaus teisių pažeidimus, ir kai 

turima įrodymų, kad siūlomas galutinis 

naudotojas naudoja šią prekę ar panašias 

prekes vadovaudamas tokiems 

pažeidimams arba juos įgyvendindamas; 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas, nes žmogaus teisių pažeidimai, įvykdyti naudojant dvejopo naudojimo 

prekes, dažnai nelaikomi sunkiais žmogaus teisių pažeidimais. Žmogaus teisių pažeidimai 

naudojant kibernetinio stebėjimo priemones (teisės į privatumą, žodžio laisvę ir t. t. 

pažeidimai) dažnai padaromi prieš įvykdant kitus pažeidimus, kurie gali būti laikomi sunkiais, 

pavyzdžiui, kankinimą, priverstinį dingimą ir t. t. Siekiant daugiau teisinio tikrumo taip pat 

būtina paaiškinti, kurie tarptautiniai organai turėtų pateikti vertinimus. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) skirtos naudoti su teroro aktais 

susijusiems tikslams. 

e) skirtos naudoti asmenims, grupėms 

ir organizacijoms, susijusiems su teroro 

aktais, kuriems taikomos ribojamosios 

priemonės, nustatytos Bendrojoje 
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pozicijoje 2001/931/BUSP. 

Pagrindimas 

Reikia užtikrinti daugiau teisinio tikrumo ir aiškumo. 

 

Pakeitimas   20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei eksportuotojas, įsipareigojęs 

atlikti deramus patikrinimus, žino, kad jo 

siūlomos eksportuoti I priede neišvardytos 

dvejopo naudojimo prekės, visos ar iš 

dalies, yra skirtos kuriam nors iš 1 dalyje 

nurodytų naudojimo tikslų, jis turi pranešti 

kompetentingai institucijai, kuri nuspręs, ar 

tikslinga atitinkamam eksportui reikalauti 

leidimo. 

2. Jei eksportuotojas, įsipareigojęs 

atlikti deramus patikrinimus, žino, kad jo 

siūlomos eksportuoti I priede neišvardytos 

dvejopo naudojimo prekės, visos ar iš 

dalies, gali būti skirtos kuriam nors iš 1 

dalyje nurodytų naudojimo tikslų, jis turi 

pranešti kompetentingai institucijai, kuri 

nuspręs, ar tikslinga atitinkamam eksportui 

reikalauti leidimo. 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką, nes jis susijęs su 4 straipsnio 1 

dalies pakeitimais. 

 

Pakeitimas   21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Į sąrašą neįtrauktų prekių eksporto 

leidimai suteikiami dėl konkrečių prekių ir 

konkretiems galutiniams naudotojams. 

Leidimus suteikia valstybės narės, kurioje 

eksportuotojas gyvena arba yra įsisteigęs, 

kompetentinga institucija arba, jeigu 

eksportuotojas yra asmuo, gyvenantis arba 

įsisteigęs ne Sąjungoje, – valstybės narės, 

kurioje yra atitinkamos prekės, 

kompetentinga institucija. Leidimai galioja 

visoje Sąjungoje. Leidimai galioja vienus 

metus ir kompetentinga institucija gali jų 

3. Į sąrašą neįtrauktų prekių eksporto 

leidimai suteikiami dėl konkrečių prekių ir 

konkretiems galutiniams naudotojams. 

Leidimus suteikia valstybės narės, kurioje 

eksportuotojas gyvena arba yra įsisteigęs, 

kompetentinga institucija arba, jeigu 

eksportuotojas yra asmuo, gyvenantis arba 

įsisteigęs ne Sąjungoje, – valstybės narės, 

kurioje yra atitinkamos prekės, 

kompetentinga institucija. Leidimai galioja 

visoje Sąjungoje. Leidimai galioja dvejus 

metus ir kompetentinga institucija gali jų 
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galiojimą pratęsti. galiojimą pratęsti. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu prieštaravimų negaunama, laikoma, 

kad valstybės narės, su kuriomis 

konsultuotasi, neprieštarauja ir privalo 

nustatyti leidimo reikalavimą visiems iš 

esmės panašiems sandoriams. Jos 

informuoja apie tai savo muitinės 

administraciją ir kitas atitinkamas 

nacionalines institucijas apie leidimo 

reikalavimą. 

Jeigu prieštaravimų negaunama, laikoma, 

kad valstybės narės, su kuriomis 

konsultuotasi, neprieštarauja ir privalo 

nustatyti leidimo reikalavimą visiems iš 

esmės panašiems sandoriams. Jos 

informuoja apie tai savo muitinės 

administraciją ir kitas atitinkamas 

nacionalines institucijas apie leidimo 

reikalavimą. Be to, jei negaunama jokių 

prieštaravimų, Komisija įvertina, ar 

būtina priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais būtų iš dalies keičiami dvejopo 

naudojimo prekių sąrašai, pateikti I 

priede ir IV priedo B skirsnyje, į šiuos 

sąrašus įtraukiant 1, 2 ir 3 dalyse 

nurodytas prekes, laikantis 16 straipsnyje 

nustatytų procedūrų. 

Pagrindimas 

Jei visos valstybės narės sutaria, kad tam tikram produktui reikia suteikti licenciją, logiška, 

kad turėtų būti svarstoma, ar nereikėtų to įtraukti į kontrolės sąrašą siekiant nuolatinės 

kontrolės. 

 

Pakeitimas   23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Atskirieji eksporto leidimai ir 

visuotiniai eksporto leidimai galioja vienus 

metus ir kompetentinga institucija gali 

pratęsti jų galiojimą. Dideliems projektams 

skirtų visuotinių eksporto leidimų 

galiojimo trukmę nustato kompetentinga 

institucija. 

3. Atskirieji eksporto leidimai ir 

visuotiniai eksporto leidimai galioja dvejus 

metus ir kompetentinga institucija gali 

pratęsti jų galiojimą. Dideliems projektams 

skirtų visuotinių eksporto leidimų 

galiojimo trukmę nustato kompetentinga 

institucija. 
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Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Eksportuotojai kompetentingai institucijai 

pateikia visą informaciją, būtiną jų 

paraiškoms dėl atskirųjų ir bendrųjų 

eksporto leidimų, kad būtų pateikta išsami 

informacija, būtent apie galutinius 

naudotojus, paskirties šalį ir 

eksportuojamos prekės galutinį naudojimą. 

Eksportuotojai kompetentingai institucijai 

pateikia visą informaciją, būtiną jų 

paraiškoms dėl atskirųjų ir bendrųjų 

eksporto leidimų, kad būtų pateikta išsami 

informacija, būtent apie galutinius 

naudotojus, paskirties šalį ir 

eksportuojamos prekės galutinį naudojimą. 

Vykdant veiklą su vyriausybiniais 

galutiniais naudotojais, pateiktoje 

informacijoje konkrečiai apibrėžiama, 

kuris padalinys, departamentas, agentūra 

ar skyrius bus galutinis eksportuojamos 

prekės naudotojas. 

Pagrindimas 

Būtina užtikrinti, kad būtų kuo išsamiau aiškiai nurodoma, kas arba koks subjektas konkrečiai 

yra produkto galutinis naudotojas. 

 

Pakeitimas   25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pagarbą žmogaus teisėms galutinės 

paskirties šalyje ir tos šalies pagarba 

tarptautinei humanitarinei teisei; 

b) pagarbą žmogaus teisių teisei 

galutinės paskirties šalyje ir tos šalies 

pagarbą tarptautinei humanitarinei teisei; 

 

Pakeitimas   26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) kontrolės stiprinimą, laikantis 

Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP 
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nustatytų kriterijų, susijusį su eksportu 

įmonėms, asmenims ar į šalis, kuriose 

trūksta būtinų saugumo elementų, kad 

būtų išvengta kompiuterinio įsilaužimo ir 

(arba) kibernetinės vagystės arba jiems 

užkirstas kelias, ir į šalis, kurios gali 

potencialiai veikti kaip tarpininkės 

valstybėms, įtrauktoms į embargo ar 

eksporto draudimo sąrašą arba 

galinčioms kelti grėsmę žmogaus teisėms; 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas, nes jis yra logiškas 14 straipsnio 1 dalyje pateikiamo sąrašo, kuris jau iš 

esmės pakeistas Komisijos pasiūlyme, išplėtimas. 

 

Pakeitimas   27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fb) perkančiosios šalies elgesį 

tarptautinės bendruomenės atžvilgiu, visų 

pirma jos požiūrį į terorizmą, jos aljansų 

pobūdį ir tarptautinės teisės laikymąsi; 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas, nes jis yra logiškas 14 straipsnio 1 dalyje pateikiamo sąrašo, kuris jau iš 

esmės pakeistas Komisijos pasiūlyme, išplėtimas. 

 

Pakeitimas   28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fc) dvejopo naudojimo prekių arba 

įrangos eksporto suderinamumą su šalies 

gavėjos techniniais ir ekonominiais 

pajėgumais, atsižvelgiant į pageidavimą, 

kad valstybės savo teisėtus saugumo ir 

gynybos poreikius patenkintų ginkluotės 

tikslams skirdamos kuo mažiau 
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žmogiškųjų ir ekonominių išteklių; 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas, nes jis yra logiškas 14 straipsnio 1 dalyje pateikiamo sąrašo, kuris jau iš 

esmės pakeistas Komisijos pasiūlyme, išplėtimas. 

 

Pakeitimas   29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės pagal šį 

reglamentą nesuteikia atskirojo ar 

visuotinio eksporto leidimo arba leidimo 

teikti tarpininkavimo paslaugas ar 

techninę pagalbą, arba panaikina tokį 

leidimą, jei: 

 a)  yra rimtas pavojus, kad prekės gali 

būti naudojamos žmogaus teisėms 

pažeisti; 

 b)  teisinė sistema arba techniniai 

susitarimai paskirties šalyje nesuteikia 

tinkamų apsaugos nuo sunkių žmogaus 

teisių pažeidimų priemonių. 

Pagrindimas 

Tuo atveju, kai esama dokumentais pagrįstų sunkių tarptautinės žmogaus teisių teisės arba 

tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, privaloma atsisakyti suteikti eksporto leidimą 

arba jį atšaukti. Europos Sąjunga jokiomis aplinkybėmis neturi leisti vykdyti žmogaus teisių 

pažeidimų. Teisėta taikyti tą pačią logiką, kuri galioja prievolei atsisakyti išduoti leidimus, 

jau nustatytai įprastinių ginklų eksporto kontrolės atveju, kai valstybės narės privalo 

atsisakyti išduoti eksporto licencijas, jei nesilaikoma pirmojo, antrojo, trečiojo ar ketvirtojo 

Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP kriterijų. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija ir Taryba pateikia gaires 

ir (arba) rekomendacijas, kuriomis 

2. Įsigaliojus šiam reglamentui 

Komisija ir Taryba pateikia gaires ir (arba) 
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užtikrinama, kad valstybių narių 

kompetentingos institucijos atliktų bendrus 

rizikos vertinimus, skirtus šiems 

kriterijams įgyvendinti. 

rekomendacijas, kuriomis užtikrinama, kad 

valstybių narių kompetentingos institucijos 

atliktų bendrus rizikos vertinimus, skirtus 

šiems kriterijams įgyvendinti. 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas, nes gairės yra nepaprastai svarbi interpretavimo priemonė 

suinteresuotiesiems subjektams. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) dvejopo naudojimo prekių sąrašas, 

nustatytas I priedo B skirsnyje, gali būti iš 

dalies keičiamas, jei tai būtina dėl sunkių 

žmogaus teisių ar tarptautinės 

humanitarinės teisės, arba esminių 

Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo 

interesų pažeidimų rizikos, kurią gali kelti 

tokių prekių eksportas; 

b) dvejopo naudojimo prekių sąrašas, 

nustatytas I priedo B skirsnyje, gali būti iš 

dalies keičiamas, jei tai būtina dėl sunkių 

žmogaus teisių ar tarptautinės 

humanitarinės teisės, arba esminių 

Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo 

interesų pažeidimų rizikos, kurią gali kelti 

tokių prekių eksportas. Kai dėl privalomų 

skubos priežasčių būtina išbraukti 

konkrečius produktus iš I priedo B 

skirsnio arba juos į jį įtraukti, pagal šį 

punktą priimamiems deleguotiesiems 

aktams taikoma 17 straipsnyje numatyta 

procedūra; 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas atsižvelgiant į sparčius technologinius pokyčius ir į tai, kad gali atsirasti 

naujų pavojingų technologijų, kurios nedelsiant turėtų būti įtrauktos į kontrolės sąrašą. 

 

Pakeitimas   32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) Komisija gali pašalinti prekes iš 

sąrašo, ypač jei atsižvelgiant į sparčiai 

kintančią technologinę aplinką prekės 
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tampa žemesnio lygio prekėmis arba jos 

tampa masiškai gaminamais produktais, 

kurie yra lengvai prieinami arba 

techniniu požiūriu lengvai keičiami. 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas būtinas, nes jis yra glaudžiai susijęs su 16 straipsnio 2 dalies b punktu. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) informaciją apie kontrolės taikymą, 

įskaitant licencijų duomenis (numeris, 

vertė ir licencijų tipai, susijusios paskirties 

šalys, bendrųjų ir visuotinių leidimų 

naudotojų skaičius, veiklos vykdytojų, 

turinčių ICP, skaičius, tvarkymo laikas, 

prekybos, kurią vykdant vyksta 

persiuntimas ES viduje, apimtis ir vertė ir 

kt.) ir, kai tai žinoma, kitose valstybėse 

narėse įvykdyto dvejopo naudojimo prekių 

eksporto duomenis; 

a) visą informaciją apie kontrolės 

taikymą, įskaitant licencijų duomenis 

(numeris, vertė ir licencijų tipai, susijusios 

paskirties šalys, bendrųjų ir visuotinių 

leidimų naudotojų skaičius, veiklos 

vykdytojų, turinčių ICP, skaičius, 

tvarkymo laikas, prekybos, kurią vykdant 

vyksta persiuntimas ES viduje, apimtis ir 

vertė ir kt.) ir, kai tai žinoma, kitose 

valstybėse narėse įvykdyto dvejopo 

naudojimo prekių eksporto duomenis; 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) informaciją apie kontrolės 

vykdymo užtikrinimą, įskaitant duomenis 

apie eksportuotojus, kuriems buvo atimta 

teisė naudoti nacionalinius arba Sąjungos 

bendruosius eksporto leidimus 1, 

pranešimus apie pažeidimus, turto areštus 

ir kitų sankcijų taikymą; 

b) visą informaciją apie kontrolės 

vykdymo užtikrinimą, įskaitant duomenis 

apie eksportuotojus, kuriems buvo atimta 

teisė naudoti nacionalinius arba Sąjungos 

bendruosius eksporto leidimus 1, bet 

kokius pranešimus apie pažeidimus, turto 

areštus ir kitų sankcijų taikymą; 
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Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) duomenis apie problemiškus 

galutinius vartotojus, subjektus, kurie 

vykdo įtartinus pirkimus, ir, kai tai žinoma, 

pasirinktus maršrutus. 

c) visus duomenis apie problemiškus 

galutinius naudotojus, subjektus, kurie 

vykdo įtartinus pirkimus, ir, kai tai žinoma, 

pasirinktus maršrutus. 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką. Šis pakeitimas atitinka 20 

straipsnio 2 dalies a ir b punktų pakeitimus. 

 

Pakeitimas   36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija ir Taryba , kai tinkama, 

parengia gaires ir (arba) rekomendacijas 

dėl geriausios praktikos šiame reglamente 

nurodytiems subjektams, kad užtikrintų 

Sąjungos eksporto kontrolės režimo 

veiksmingumą ir jo įgyvendinimo 

nuoseklumą. Valstybių narių 

kompetentingos institucijos taip pat 

prireikus teikia toje valstybėje narėje 

įsisteigusiems eksportuotojams, 

tarpininkams ir tranzito veiklos 

vykdytojams papildomas gaires. 

1. Komisija ir Taryba , kai tinkama, 

parengia gaires ir (arba) rekomendacijas 

dėl geriausios praktikos šiame reglamente 

nurodytiems subjektams, kad užtikrintų 

Sąjungos eksporto kontrolės režimo 

veiksmingumą ir jo įgyvendinimo 

nuoseklumą. Valstybių narių 

kompetentingos institucijos taip pat 

prireikus teikia toje valstybėje narėje 

įsisteigusiems eksportuotojams, visų pirma 

MVĮ, tarpininkams ir tranzito veiklos 

vykdytojams papildomas gaires. 

 

Pakeitimas   37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija ir valstybių narių 

kompetentingos institucijos prireikus 

reguliariai ir abipusiškai keičiasi 

1. Komisija ir valstybių narių 

kompetentingos institucijos prireikus 

reguliariai ir abipusiškai keičiasi 

informacija su trečiosiomis šalimis, taip 
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informacija su trečiosiomis šalimis. pat palaikydamos dialogą dėl dvejopo 

naudojimo prekių, kaip numatyta 

Sąjungos partnerystės ir 

bendradarbiavimo susitarimuose ir 

strateginės partnerystės susitarimuose. 
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