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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas aizsardzības tirgus ar aptuveni 70 miljardu eiro apgrozījumu, apmēram 770 000 
nodarbinātajiem un plašu produktu klāstu ir svarīgs rūpniecības sektors. Tomēr pašreizējā 
regulatīvā pamata sadrumstalotība ir liels šķērslis ar aizsardzību saistīto nozaru konkurētspējai 
un ir Eiropas aizsardzības ražojumu iegādes drošības risks.

Šo tirgus sadrumstalotību ir izraisījuši 27 valstu licencēšanas režīmi, ko dalībvalstis ir 
izstrādājušas, lai kontrolētu ar aizsardzību saistīto ražojumu eksportu. Dažādu valstu sistēmas 
ir ļoti atšķirīgas procedūras, apjoma, atbildīgo iestāžu un izvirzīto termiņu ziņā, kas uzliek 
ievērojamu administratīvo slogu uzņēmumiem (kopējās aprēķinātās izmaksas pārsniedz 3
miljardus eiro). Turklāt arī garie piegādes termiņi un neskaidrības, kas izriet no atsevišķu 
licenču nepieciešamības, kavē rūpniecisko sadarbību aizsardzības nozarē. Tas ir īpaši 
neizdevīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas bieži nav spējīgi piedalīties kā 
apakšuzņēmēji lielos rūpnieciskos projektos. Visbeidzot īsta iekšējā tirgus neesamība šajā
nozarē samazina ekonomisko produktivitāti un mazina Eiropas uzņēmumu konkurētspēju.

Lai risinātu tirgus sadrumstalotības jautājumu, samazinātu birokrātiskās prasības, kā arī 
veicinātu jauninājumus un konkurētspēju, nemazinot dalībvalstu kontroli pār to svarīgajām 
aizsardzības un drošības interesēm, 2007. gada decembrī Eiropas Komisija iesniedza 
vispārēju iniciatīvu kopumu aizsardzības tirgus darbības uzlabošanai. Šī ierosinātā direktīva ir 
daļa no šī iniciatīvu kopuma, un tās mērķis ir mazināt šķēršļus ar aizsardzību saistīto 
ražojumu apritei iekšējā tirgū, lai uzlabotu rūpniecisko sadarbību, optimizētu piegādes ķēdes 
un veicinātu apjomradītus ietaupījumus. Šis priekšlikums faktiski aizstāj pašreizējās valstu 
licencēšanas prasības un sistēmas ar modernizētu, harmonizētu vispārēju vai globālu licenču 
sistēmu, kur atsevišķas licences kļūst par izņēmumu. Priekšroka tiek dota vispārējo licenču 
modelim, ar ko tiek mazinātas bažas par drošību (īpaši attiecībā uz nevēlama reeksporta 
novēršanu), jo šīs bažas uzņemas ES valdības vai sertificēti uzņēmumi. Pēdējā gadījumā 
saskaņotajai sertifikācijas sistēmai ir jāsniedz dalībvalstīm pārliecība par to, cik lielā mērā citu 
dalībvalstu uzņēmumi ievēro spēkā esošos eksporta ierobežojumus.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta šo iniciatīvu. Piemērojot starptautiskā tirgus principus 
aizsardzības ražojumiem, tiks veicināta Eiropas aizsardzības jomas konkurētspēja un 
tehnoloģiskā bāze. Tai ir arī ģeopolitisks aspekts: spēcīga un dinamiska rūpnieciskās 
aizsardzības bāze Eiropā ir ES autonomijas nodrošināšanas pamats. Samazinot nevajadzīgās 
birokrātiskās prasības (piemēram, 2006. gadā tika izdotas aptuveni 11 500 licences, no tām 
mazāk nekā 10 pieprasījumi tika noraidīti) un vienkāršojot licencēšanas nosacījumus un 
procedūras, samazināsies administratīvais slogs un tiks atbalstīta visa nozare.

Tomēr ir svarīgi ņemt vērā aizsardzības tirgus specifiskās īpašības un nepieciešamību 
aizsargāt valstu drošības un aizsardzības politiku. Īpaši aplūkošanas vērti ir šādi aspekti. 

Pirmkārt, ir svarīgi, lai dalībvalstis saglabātu aizsardzības ražojumu eksporta autonomiju. 
Atzinuma sagatavotājs to atbalstīs, ja Padome veikts nepieciešamās darbības turpmākas 
sadarbības veicināšanai starp dalībvalstīm, piemēram, sagatavojot saistošāku Rīcības kodeksu
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attiecībā uz ieroču eksportu, kā tas nesen tika minēts Eiropas Parlamenta rezolūcijā1. Taču 
patlaban tas nav aktuāls jautājums. Dalībvalstis, kurās ir stingrāka eksporta politika nekā citās 
valstīs, varētu pieņemt vienīgi sūtījumus Kopienā, ja eksportējošā dalībvalsts ņemtu vērā to 
eksporta ierobežojumus. Priekšlikums ietver vairākus nosacījumus dalībvalstu autonomijas 
nodrošināšanai: tās var brīvi noteikt ražojumus, kas atbilst dažāda veida licencēm, kā arī tās 
var brīvi noteikt šādu licenču specifiskos nosacījumus (arī eksporta ierobežojumus).

Otrkārt, piedāvātā sistēma varētu darboties efektīvi tikai tad, ja kontrole uz Kopienas ārējām 
robežām tiktu pastiprināta. Pretējā gadījumā uzņēmumi varētu censties apiet eksporta kontroli 
savā valstī, nosūtot savus ražojumus caur vairākām citām dalībvalstīm, kur kontrole ir 
mazāka. Priekšlikumā tiek piedāvāts risināt šo problēmu, paildzinot laiku ekspertīzes 
veikšanai. Turklāt ir aptverti arī vairāki „savstarpējās uzticības veicināšanas” pasākumi, 
piemēram, iespēja izdot atsevišķas licences apšaubāmu sūtījumu vai jutīgu ražojumu
pārsūtīšanas gadījumos un „drošības klauzulu” attiecībā uz izņēmuma gadījumiem, kas rada 
nopietnu risku valsts drošībai. Tomēr ir svarīgi, lai visas dalībvalstis īstenotu efektīvu
kontrabandas apkarošanas politiku, tostarp arī sankcijas.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka pārredzamība šajā jomā ir ļoti svarīgs 
faktors. Sūtījumi un pārsūtījumi Kopienā vēl vairāk apgrūtinātu atsevišķu ar aizsardzību 
saistītu ražojumu galamērķa noteikšanu. Tādēļ būtu ieteicams dalībvalstīm uzlabot 
pārredzamību, publicējot eksportējamo ražojumu un/vai licenču sarakstus.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos attiecībā uz ar 
aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem 
Kopienā ir neatbilstības, kas var kavēt ar 
aizsardzību saistīto ražojumu brīvu apriti 
un var kropļot konkurenci iekšējā tirgū.

3) Dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos attiecībā uz ar 
aizsardzību saistīto ražojumu pārvietošanu
Kopienas teritorijā ir neatbilstības, kas var 
kavēt ar aizsardzību saistīto ražojumu brīvu 
apriti un var kropļot konkurenci iekšējā 
tirgū, tādējādi Eiropas Savienības 
aizsardzības tirgū apgrūtinot 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2008. gada13. marta rezolūcija par ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu –
Padomes nespēja pieņemt kopēju nostāju un pārveidot kodeksu par juridiski saistošu instrumentu.



PA\721238LV.doc 5/14 PE405.889v01-00

LV

jauninājumus, rūpniecisko sadarbību un 
konkurētspēju.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt pašreizējās situācijas negatīvos ekonomiskos aspektus.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26) Lai ar aizsardzību saistīto ražojumu 
izcelsmes dalībvalstī kompensētu 
vispārējās ex-post kontroles pakāpenisko 
aizstāšanu ar ex-ante kontroli, ir jāveido 
savstarpējās uzticēšanās nosacījumi, 
iekļaujot garantijas, kas nodrošina, ka ar 
aizsardzību saistītos ražojumus neeksportē, 
pārkāpjot eksporta ierobežojumus attiecībā 
uz trešām valstīm.

26) Lai ar aizsardzību saistīto ražojumu 
izcelsmes dalībvalstī kompensētu 
vispārējās ex-post kontroles pakāpenisko 
aizstāšanu ar individuālu ex-ante kontroli, 
ir jāveido savstarpējās uzticēšanās 
nosacījumi, iekļaujot garantijas, kas 
nodrošina, ka ar aizsardzību saistītos 
ražojumus neeksportē, pārkāpjot eksporta 
ierobežojumus attiecībā uz trešām valstīm. 
Šis princips jāievēro arī tad, ja ar 
aizsardzību saistītos ražojumus pirms 
eksportēšanas uz kādu trešo valsti 
pārvieto cauri vairākām dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka uzņēmumiem nav iespējams izvairīties no eksporta kontroles savā valstī, 
pārvietojot savas preces cauri vairākām dalībvalstīm, pirms tās tiek eksportētas ārpus ES.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34) Ar aizsardzību saistīto ražojumu 34) Ir svarīgi, lai, reaģējot uz ražojumu 
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sarakstu pielikumā atjaunina atbilstīgi 
Eiropas Savienības Kopējam militāro preču 
sarakstam (CML).

un tirgus attīstību, notiktu elastīga un 
saskaņota ar aizsardzību saistīto 
ražojumu saraksta atjaunināšana. Šajā 
nolūkā pielikumā iekļautais ar aizsardzību 
saistīto ražojumu saraksts jāatjaunina
atbilstīgi Eiropas Savienības Kopējam 
militāro preču sarakstam (CML).

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35) Pakāpeniskai savstarpējās uzticēšanās 
veidošanai ir vajadzīgs, lai dalībvalstis 
noteiktu efektīvus pasākumus, kas var 
nodrošināt šīs direktīvas noteikumu izpildi, 
īpaši to noteikumu izpildi, kas paredz 
kopīgus sertificēšanas un turpmākas 
izmantošanas kritērijus ar aizsardzību 
saistītajiem ražojumiem pēc sūtījuma.

35) Pakāpeniskai savstarpējās uzticēšanās 
veidošanai ir vajadzīgs, lai dalībvalstis 
noteiktu efektīvus pasākumus, tostarp 
sankcijas, kas var nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu izpildi, īpaši to noteikumu 
izpildi, kas paredz, ka uzņēmumi ievēro
kopīgus sertificēšanas kritērijus un ar 
aizsardzību saistīto ražojumu turpmākas 
izmantošanas ierobežojumus pēc 
pārvietošanas.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka uzņēmumiem nav iespējams izvairīties no eksporta kontroles savā valstī, 
pārvietojot savas preces cauri vairākām dalībvalstīm, pirms tās tiek eksportētas ārpus ES, 
visām dalībvalstīm ir jāievieš efektīvas sankcijas pret uzņēmumiem, kuri neievēro šīs 
direktīvas prasības.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37a) Ir svarīgi, lai dalībvalstis ieviestu 
pārredzamības nodrošināšanas 
pasākumus ar aizsardzību saistītu 
ražojumu pārvietošanai Kopienas 
teritorijā un šo ražojumu eksportam uz 
trešām valstīm.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība šajā jomā ir visai svarīgs aspekts. Kopienas teritorijā veikta pārvietošana un 
tālāka pārvietošana apgrūtinātu iespējas izsekot, kur beigās nonākuši atsevišķi ar aizsardzību 
saistīti ražojumi. Tādēļ būtu visai slavējami, ja dalībvalstis uzlabotu pārredzamību, šajā 
nolūkā publicējot eksporta sarakstus un/vai licences.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piešķir piegādātājiem, kas ir 
reģistrēti to attiecīgajās teritorijās, 
vispārīgas, globālas vai atsevišķas 
licences.

2. Dalībvalstis piešķir piegādātājiem, kas ir 
reģistrēti to attiecīgajās teritorijās, 
vispārējas, globālas vai atsevišķas 
pārvietošanas licences ar noteikumu, ka 
piegādātāji ievēro uz šīm licencēm 
attiecinātos noteikumus un nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Juridisks precizējums. Ir svarīgi uzsvērt dalībvalstu autonomiju attiecībā uz noteikumiem un 
nosacījumiem, ko tās paredz licencēs un kas uzņēmumiem jāievēro.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir globālās sūtījumu
licences atsevišķiem piegādātājiem pēc 
pieprasījuma, atļaujot vienu vai vairākus 
sūtījumus vienam vai vairākiem ar 
aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējiem 
citā dalībvalstī.

1. Dalībvalstis piešķir globālas
pārvietošanas licences atsevišķiem 
piegādātājiem pēc pieprasījuma un ar 
noteikumu, ka piegādātāji ievēro uz šīm 
licencēm attiecinātos noteikumus un 
nosacījumus, atļaujot vienu vai vairākas 
reizes veikt viena vai vairāku ar 
aizsardzību saistīto ražojumu pārvietošanu, 
lai tos nogādātu vienam vai vairākiem
saņēmējiem citā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Juridisks precizējums. Ir svarīgi uzsvērt dalībvalstu autonomiju attiecībā uz noteikumiem un 
nosacījumiem, ko tās paredz licencēs un kas uzņēmumiem jāievēro.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
7. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis piešķir atsevišķas sūtījumu
licences atsevišķam piegādātājam pēc 
pieprasījuma, atļaujot vienu ar aizsardzību 
saistīto ražojumu sūtījumu vienam 
saņēmējam vienīgi šādos gadījumos:

Dalībvalstis piešķir atsevišķas 
pārvietošanas licences atsevišķam 
piegādātājam pēc pieprasījuma un ar 
noteikumu, ka piegādātājs ievēro uz šīm 
licencēm attiecinātos noteikumus un 
nosacījumus, atļaujot veikt vienu ar 
aizsardzību saistīto ražojumu 
pārvietojumu, lai tos nogādātu vienam 
saņēmējam, tikai vienā no šādiem 
gadījumiem:

Or. en

Pamatojums
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Juridisks precizējums. Ir svarīgi uzsvērt dalībvalstu autonomiju attiecībā uz noteikumiem un 
nosacījumiem, ko tās paredz licencēs un kas uzņēmumiem jāievēro.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ar aizsardzību 
saistīto ražojumu piegādātāji informē 
saņēmējus par noteikumiem un 
nosacījumiem sūtījumu licencēm attiecībā 
uz ražojumiem, kas ir saistīti ar 
aizsardzību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ar aizsardzību 
saistīto ražojumu piegādātāji informē 
saņēmējus par pārvietošanas licenču
noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz 
ražojumu, kas ir saistīti ar aizsardzību,
galīgo izmantojumu, tālāku pārvietošanu
vai eksportu.

Or. en

Pamatojums

Gadījumos, kad ražojumus pārvieto cauri vairākām dalībvalstīm, nepieciešams nodrošināt, ka 
ar eksporta ierobežojumiem saistītā informācija tiek sniegta ne tikai pirmajam saņēmējam, 
bet arī pārējiem saņēmējiem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji 
saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā 
esošo praksi, veiktu savu eksporta 
darījumu uzskaiti. Šādā uzskaitē ietver 
tirdzniecības dokumentus, kuros ir šāda 
informācija:

3. Dalībvalstis nodrošina un regulāri 
pārbauda, ka piegādātāji saskaņā ar 
attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošo praksi 
veic detalizētu uzskaiti par izdarītajiem 
pārvietojumiem. Šādā uzskaitē ietver 
tirdzniecības dokumentus, kuros ir šāda 
informācija:

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīm ir ne tikai jānodrošina, bet arī regulāri jāpārbauda, vai piegādātāji dalībvalstīs 
veic detalizētu uzskaiti par izdarītajiem pārvietojumiem.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar aizsardzību saistītā ražojuma 
apraksts;

(a) ar aizsardzību saistītā ražojuma apraksts 
un atsauce uz Kopējo militāro preču 
sarakstu (CML);

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ar aizsardzību saistītā ražojuma 
daudzums un sūtījumu datums;

(b) ar aizsardzību saistītā ražojuma 
daudzums, vērtība un pārvietošanas
datums;

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzskaites dokumentus, kas minēti 
3. punktā glabā vismaz trīs gadus pēc tā 
kalendārā gada beigām, kurā veikts 
eksports. Tos pēc pieprasījuma iesniedz 
kompetentajām dalībvalsts iestādēm, kurā 

4. Uzskaites dokumentus, kas minēti 
3. punktā, glabā vismaz septiņus gadus pēc 
tā kalendārā gada beigām, kurā veikta
pārvietošana. Tos pēc pieprasījuma 
iesniedz kompetentajām dalībvalsts 
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eksportētājs ir reģistrēts. iestādēm, kurā piegādātājs ir reģistrēts.

Or. en

Pamatojums

Piegādātāju uzskaites dokumentu pieejamības laiks tiek pagarināts no trijiem līdz septiņiem 
gadiem. Tas nodrošinās lielāku procesa pārredzamību, kā arī vairāk laika transponēto valsts 
tiesību aktu vai noteikumu iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzņēmuma c) apakšpunktā minētā 
vadošā darbinieka parakstītais rakstiskais
apliecinājums, ka viņa uzņēmums veiks 
visus vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu 
un īstenotu visus konkrētos nosacījumus 
saistībā ar visu konkrēto komponentu vai 
ražojumu galīgo izmantošanu un eksportu;

(d) uzņēmuma c) apakšpunktā minētā 
vadošā darbinieka parakstīts rakstisks
apliecinājums, ka viņa uzņēmums veiks 
visus vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu 
un īstenotu visus konkrētos nosacījumus 
saistībā ar visu saņemto komponentu vai 
ražojumu galīgo izmantošanu, tālāku
pārvietošanu un eksportu;

Or. en

Pamatojums

Gadījumos, kad ražojumus pārvieto cauri vairākām dalībvalstīm, jānodrošina, ka eksporta 
ierobežojumus ievēro un izpilda ne tikai dalībvalsts, kurā atrodas pirmais saņēmējs, bet gan 
arī visas pārējās procesā iesaistītās dalībvalstis. Tādēļ nepieciešams nodrošināt informācijas 
tālāknodošanu un ievērošanu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) uzņēmuma c) apakšpunktā minētā 
vadošā darbinieka parakstītais rakstiskais
apliecinājums pienācīgi rūpīgi sniegt 

(e) uzņēmuma c) apakšpunktā minētā 
vadošā darbinieka parakstīts rakstisks
apliecinājums pienācīgi rūpīgi sniegt 
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kompetentajām iestādēm sīku informāciju, 
atbildot uz pieprasījumiem attiecībā uz visu 
eksportēto ražojumu galīgiem 
izmantotājiem vai galīgo izmantojumu, 
kurus uzņēmums saskaņā ar sūtījuma
licenci ir nosūtījis vai saņēmis no citas 
dalībvalsts.

kompetentajām iestādēm sīku informāciju, 
atbildot uz pieprasījumiem attiecībā uz visu 
ražojumu, kurus uzņēmums saskaņā ar 
vispārējo pārvietošanas licenci ir 
eksportējis, pārvietojis vai saņēmis no citas 
dalībvalsts, galīgajiem izmantotājiem vai 
galīgo izmantojumu;

Or. en

Pamatojums

Juridisks precizējums. Sertificēšana attiecas tikai uz gadījumiem, kad runa ir par vispārējo 
pārvietošanas licenci.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja paredzētajam eksportam ir vajadzīgs 
izcelsmes dalībvalsts apstiprinājums, bet 
tas nav saņemts, dalībvalstis apspriežas ar 
izcelsmes dalībvalsti.

2. Ja paredzētajam eksportam ir vajadzīgs 
izcelsmes dalībvalsts apstiprinājums, bet 
tas nav saņemts, dalībvalstis apspriežas ar 
izcelsmes dalībvalsti. Ja pēc šīs 
apspriešanās dalībvalsts no izcelsmes 
dalībvalsts nesaņem paredzētajam 
eksportam vajadzīgo apstiprinājumu, 
eksporta darījums nenotiek, un to dara 
zināmu Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums
Ja izcelsmes dalībvalsts nedod apstiprinājumu, reeksports uz trešām valstīm nedrīkst notikt.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns) – pirms IV nodaļas

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Pārredzamība

Dalībvalstis var publicēt būtisku šajā 
nodaļā minēto informāciju, kura nav 
konfidenciāla.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība šajā jomā ir visai svarīgs aspekts. Kopienas teritorijā veikta pārvietošana un 
tālāka pārvietošana apgrūtinātu iespējas izsekot, kur beigās nonākuši atsevišķi ar aizsardzību 
saistīti ražojumi. Tādēļ būtu visai slavējami, ja dalībvalstis uzlabotu pārredzamību, šajā 
nolūkā publicējot piegādātāju sniegto informāciju (kura nav konfidenciāla), kā arī 
informāciju par sertifikācijas procesu un eksporta ierobežojumiem. Tā varētu uzlabot 
parlamentāro un sabiedrības kontroli.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija var iesniegt priekšlikumus 
grozījumu izdarīšanai pielikumā, lai tajā 
iekļautu vai no tā izslēgtu konkrētus 
ražojumus.

Or. en

Pamatojums

Pielikums ne vien jāpielāgo ražojumu attīstībai, bet jāparedz arī zināma elastība, lai 
ražojumu sarakstā vajadzības gadījumā varētu izdarīt grozījumus, piemēram, lai tajā iekļautu 
ar atsevišķiem aizsardzībai paredzētiem ražojumiem cieši saistītas bezķermeniskas lietas, kā 
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datus vai programmatūru.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns) – iekļauts VI nodaļā

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Noteikumu ievērošana

1. Dalībvalstis izstrādā sankciju 
pasākumus, ko piemēro par šīs direktīvas 
noteikumu pārkāpšanu.
2. Minētie pasākumi ir efektīvi, samērīgi 
un preventīvi.
3. Dalībvalstis nekavējoties informē 
Komisiju par šiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka uzņēmumiem nav iespējams izvairīties no eksporta kontroles savā valstī, 
pārvietojot savas preces cauri vairākām dalībvalstīm, pirms tās tiek eksportētas ārpus ES, 
visām dalībvalstīm ir jāievieš efektīvas sankcijas pret uzņēmumiem, kuri neievēro šīs 
direktīvas prasības. 
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