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I. SISSEJUHATUS

Komisjon esitas 7. novembril 2011 Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku võtta 

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) 

nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 

edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks1.

Euroopa Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu 23. oktoobril 20122.

Kaubandusalaste koondõigusaktide pakett, mille üle peeti tol ajal läbirääkimisi, sisaldas 

samuti ettepanekuid delegeeritud õigusaktide kohta, mis on kõnealuse ettepaneku suhtes 

asjakohased. Lepiti kokku, et järjepidevuse tagamiseks nende määruste ja kõnealuse 

ettepaneku vahel oodatakse ära kaubandusalaste koondõigusaktide paketi tulemus.

Kaubandusalaste koondõigusaktide paketi suhtes jõuti kompromissile 2013. aasta juunis3. 

Seejärel peeti läbirääkimisi, et saavutada kõnealuse eelnõu suhtes varane teise lugemise 

kokkulepe4.

17. detsembril 2013 toimunud viimasel mitteametlikul kolmepoolsel kohtumisel saavutati 

kaasseadusandjate vahel kompromisspaketi suhtes esialgne kokkulepe.

Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjon (INTA) kiitis 21. jaanuaril 2014 

heaks kolmepoolsete läbirääkimiste tulemuse.

                                               
1 Dok 16726/11.
2 Dok 15611/12.
3 Dok 13284/13.
4 Dokumendid 11454/13 ja 12203/13.
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INTA esimees teatas 21. jaanuaril 2014 eesistujariigile saadetud kirjas, et kui nõukogu 

edastab Euroopa Parlamendile ametlikult oma seisukoha kõnealuse kirja lisas esitatud kujul, 

soovitab INTA esimees täiskogu istungil nõukogu seisukoha muudatusteta heaks kiita.

Selle alusel saavutas nõukogu 11. veebruaril 2014 (COREPERi kaudu 29. jaanuaril 2014) 

ettepaneku suhtes poliitilise kokkuleppe1.

Võttes arvesse eespool nimetatud kokkulepet, võttis nõukogu pärast teksti õiguskeelelist 

viimistlemist oma esimese lugemise seisukoha vastu 3. märtsil 2014 Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 294 sätestatud seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

II. EESMÄRK

Kavandatava määruse eesmärk on tagada komisjoni delegeeritud õigusaktide kaudu 

kahesuguse kasutusega kaupade ELi kontroll-loendi korrapärane ja õigeaegne ajakohastamine 

kooskõlas liikmesriikide poolt rahvusvaheliste ekspordikontrollirežiimide raames võetud 

ülesannete ja kohustustega.

Selleks, et liit suudaks kiiresti reageerida muutuvatele tingimustele liidu üldise ekspordiloa 

alusel toimuva ekspordi tundlikkuse hindamise osas, nähakse selles ette ka sihtkohtade 

väljajätmist selliste lubade reguleerimisalast, kui see on teatud juhtudel vajalik üksnes madala 

riskiga tehingute hõlmatuse tagamiseks.

III. NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

Nõukogu nõustus ettepaneku peamise rõhuasetusega seoses ELi kontroll-loendi (I lisa) 

ajakohastamise menetlusega delegeeritud õigusaktide kaudu. Muudatused viidi sisse seoses 

järgmiste põhiküsimustega:

                                               
1 Dok 5480/14.
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– väljendati selgemini delegeeritud õigusaktide reguleerimisala sihtkohtade väljajätmiseks 

ELi üldistest ekspordilubadest, st kui selliste sihtkohtade suhtes kehtestatakse 

relvaembargo;

– komisjonile antavate delegeeritud õiguste kehtivusajaks määrati viis aastat, kehtivusaeg 

pikeneb vaikimisi;

– kui ELi kontroll-loendite (I lisa) ajakohastamised on seotud kahesuguse kasutusega 

kaupadega, mis on loetletud ka teatud teistes määruse lisades, siis tuleb vastavalt muuta 

ka neid lisasid.

Lisaks tunnistasid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon ühisavalduses ELi strateegilise 

ekspordikontrolli korra tõhususe ja sidususe pideva parandamise tähtsust, tagades julgeoleku 

kõrge taseme ja piisava läbipaistvuse ilma konkurentsivõimet ja kahesuguse kasutusega 

kaupade seaduslikku kaubandust takistamata. Selle käsitlemist jätkatakse ka ELi kahesuguse 

kasutusega kaupade ekspordikontrollipoliitika jätkuva läbivaatamise raames.

IV. KOKKUVÕTE

Nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab kompromissi, milleni jõuti nõukogu ja 

Euroopa Parlamendi vahelistel läbirääkimistel, mille läbiviimist toetas ka komisjon. See 

kompromiss kinnitati poliitilise kokkuleppe vastuvõtmisega nõukogu poolt 

11. veebruaril 2014 (COREPERi kaudu 29. jaanuaril 2014).

Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees märkis oma 21. jaanuari 

2014. aasta kirjas eesistujariigile, et kui nõukogu edastab Euroopa Parlamendile ametlikult 

oma seisukoha tema kirja lisas esitatud kujul, soovitab ta täiskogu istungil nõukogu seisukoha 

pärast õiguskeelelist kontrolli parlamendi teisel lugemisel muudatusteta heaks kiita.


