
18086/1/13 REV 1 AP/rzi

DGC 2B LT

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

Briuselis, 2014 m. kovo 5 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2011/0310 (COD)

18086/1/13
REV 1

COMER 298
PESC 1565
CONOP 161
ECO 224
UD 347
ATO 163
CODEC 3063
PARLNAT 330

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

Dalykas: Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti EUROPOS 
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18086/1/13 REV 1 AP/rzi 1

DGC 2B LT

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

(ES) Nr. …/2014

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis 

Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo 

paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros 1,

                                               
1 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento pozicija (OL C …) ir 2014 m. kovo 3 d. Tarybos 

pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą [(OL …)] [(dar nepaskelbta Oficialiajame 
leidinyje)]. … m. … … d. Europos Parlamento pozicija [(OL …)] [(dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje)] [ir … m. … … d. Tarybos sprendimas].
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kadangi:

(1) Tarybos reglamentu (EB) Nr. 428/2009)1 reikalaujama iš Sąjungos eksportuojamoms, per 

ją tranzitu vežamoms arba Sąjungoje reziduojančiam arba įsisteigusiam tarpininkui teikiant 

tarpininkavimo paslaugas į trečiąją šalį pristatomoms dvejopo naudojimo prekėms taikyti 

veiksmingą kontrolę;

(2) kad valstybės narės ir Sąjunga galėtų laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, 

Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede nustatytas bendras dvejopo naudojimo prekių, 

kurioms Sąjungoje taikoma kontrolė, sąrašas. Sprendimus dėl prekių, kurioms taikoma 

kontrolė, priimami Australijos grupės, Raketų technologijų kontrolės režimo, Branduolinių 

tiekėjų grupės, Vasenaro susitarimo ir Cheminio ginklo uždraudimo 

konvencijos kontekste;

(3) Reglamente (EB) Nr. 428/2009 numatyta, kad to reglamento I priede išdėstytas dvejopo 

naudojimo prekių sąrašas turi būti atnaujinamas laikantis atitinkamų pareigų ir 

įsipareigojimų bei bet kurių jų pakeitimų, kuriuos valstybės narės yra prisiėmusios kaip 

tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų šalys arba ratifikuodamos 

atitinkamas tarptautines sutartis;

                                               
1 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos 

dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir 
tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).
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(4) Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede išdėstytas dvejopo naudojimo prekių sąrašas turi 

būti reguliariai atnaujinamas, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi įsipareigojimų 

tarptautinio saugumo srityje, garantuoti skaidrumą ir išlaikyti eksportuotojų 

konkurencingumą. Vėluojant atnaujinti tą dvejopo naudojimo prekių sąrašą gali būti 

padarytas neigiamas poveikis saugumui ir tarptautinėms neplatinimo iniciatyvoms, taip pat 

Sąjungos eksportuotojų ekonominės veiklos rezultatams. Tuo pačiu, atsižvelgiant į techninį 

tų pakeitimų pobūdį ir į tai, kad tie pakeitimai turi atitikti tarptautinių eksporto kontrolės 

režimų kontekste priimtus sprendimus, reikiamų atnaujinimų įsigaliojimui Sąjungoje 

reikėtų taikyti pagreitintą procedūrą;

(5) Reglamente (EB) Nr. 428/2009 kaip viena iš keturių eksporto leidimų rūšių, kurias galima 

taikyti pagal tą reglamentą, nurodomas Sąjungos bendrasis eksporto leidimas. Pagal 

Sąjungos bendruosius eksporto leidimus Sąjungoje įsisteigusiems eksportuotojams, 

laikantis tuose leidimuose nustatytų sąlygų, leidžiama į tam tikras nurodytas paskirties šalis 

eksportuoti tam tikras konkrečias prekes;

(6) Reglamento (EB) Nr. 428/2009 II priede pateikti šiuo metu Sąjungoje taikomi Sąjungos

bendrieji eksporto leidimai. Atsižvelgiant į tokių Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų 

pobūdį, tuose leidimuose gali prireikti išbraukti tam tikras paskirties šalis, ypač jei 

pasikeitus aplinkybėms paaiškėja, kad tam tikros paskirties šalies atžvilgiu nebeturėtų būti 

taikoma palengvinta eksporto sandorių tvarka pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą. Iš 

Sąjungos bendrojo eksporto leidimo tokiu būdu išbraukus paskirties šalį, eksportuotojui 

neturėtų būti užkirstas kelias pagal atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 nuostatas 

prašyti kitos rūšies eksporto leidimo;



18086/1/13 REV 1 AP/rzi 4

DGC 2B LT

(7) siekiant užtikrinti, kad bendras dvejopo naudojimo prekių sąrašas būtų reguliariai ir laiku 

atnaujinamas laikantis valstybių narių pagal tarptautinius eksporto kontrolės režimus 

prisiimtų pareigų ir įsipareigojimų, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies 

keičiamas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedas neviršijant to reglamento 

15 straipsnyje nurodytos apimties. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 

Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;

(8) kad Sąjunga galėtų sparčiai reaguoti į kintančias aplinkybes, susijusias su Sąjungos

bendruosiuose eksporto leidimuose nurodytų prekių eksporto rizikos vertinimu, pagal 

SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 

dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 II priedas Sąjungos bendruosiuose 

eksporto leidimuose išbraukiant paskirties šalis. Kadangi tokie pakeitimai turėtų būti 

atliekami tik nustačius padidėjusią tam tikrų prekių eksporto riziką ir kadangi tų prekių 

eksportui toliau taikant Sąjungos bendruosius eksporto leidimus galėtų būti padarytas 

neišvengiamas neigiamas poveikis Sąjungos ir jos valstybių narių saugumui, Komisija gali 

taikyti skubos procedūrą;

(9) atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus 

Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 

perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(10) todėl Reglamentas (EB) Nr. 428/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
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1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 428/2009 iš dalies keičiamas taip:

1) 9 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Siekiant užtikrinti, kad IIa–IIf prieduose pateikti Sąjungos bendrieji eksporto leidimai 

būtų taikomi tik mažos rizikos sandoriams, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 

23a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais tuose Sąjungos bendruosiuose eksporto 

leidimuose išbraukiamos paskirties šalys, jei toms paskirties šalims imamas taikyti ginklų 

embargas, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje.

Tokių ginklų embargų atvejais, kai dėl neišvengiamų skubos priežasčių Sąjungos

bendrajame eksporto leidime būtina išbraukti konkrečias paskirties šalis, pagal šią dalį

priimamiems deleguotiesiems aktams taikoma 23b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2) 15 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 23a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 

I priede pateikto dvejopo naudojimo prekių sąrašo atnaujinimo. I priedo atnaujinimas 

atliekamas neviršijant šio straipsnio 1 dalyje nurodytos apimties. Kai I priedo 

atnaujinimas susijęs su dvejopo naudojimo prekėmis, išvardytomis ir IIa–IIg arba

IV prieduose, tie priedai atitinkamai iš dalies pakeičiami.“;
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3) įterpiami šie straipsniai:

„23a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 

nustatytomis sąlygomis.

2. 9 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … *. Likus 

ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos 

Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai 

savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 

Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus 

ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 1 dalyje ir 

15 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 

įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro 

poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai.

                                               
* OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.
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5. Pagal 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja

tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 

apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų 

arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba 

praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

23b straipsnis

1. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei 

nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir 

Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 23a straipsnio 5 dalyje nurodytos 

procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, 

gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti 

prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.“.
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2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas


