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TARYBOS MOTYVŲ PAREIŠKIMAS

Dalykas: Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių 
eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės 
režimą
– Tarybos motyvų pareiškimas
Tarybos priimta 2014 m. kovo 3 d.
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I. ĮVADAS

2011 m. lapkričio 7 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, 

susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą 1.

Europos Parlamentas priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą 2012 m. spalio 23 d. 2

Bendrųjų prekybos aktų rinkinyje, dėl kurio buvo deramasi tuo pačiu metu, taip pat buvo 

pasiūlymų dėl deleguotųjų aktų, susijusių su šiuo pasiūlymu. Siekiant užtikrinti tų reglamentų 

ir šio pasiūlymo nuoseklumą buvo susitarta palaukti bendrųjų prekybos aktų rinkinio 

nagrinėjimo rezultatų.

Kompromisinis susitarimas dėl bendrųjų prekybos aktų rinkinio buvo pasiektas 2013 m. 

birželio mėn. 3 Tada buvo vedamos derybos, kad dėl šio pasiūlymo būtų pasiektas išankstinis 

susitarimas per antrąjį svarstymą. 4

2013 m. gruodžio 17 d. įvykusiame paskutiniame neoficialaus trišalio dialogo susitikime 

teisėkūros institucijos pasiekė preliminarų susitarimą dėl kompromisinio dokumentų rinkinio.

2014 m. sausio 21 d. Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komitetas (INTA) patvirtino 

trišalio dialogo derybų rezultatus.

                                                       
1 Dok. 16726/11.
2 Dok. 15611/12.
3 Dok. 13284/13.
4 Dok. 11454/13 ir 12203/13.
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2014 m. sausio 21 d. INTA pirmininkas išsiuntė laišką pirmininkaujančiai valstybei narei, 

kuriame nurodė, kad jei Taryba Parlamentui oficialiai perduos savo poziciją, kurios teksto 

redakcija atitiks minėto laiško priede pateiktą teksto redakciją, INTA pirmininkas 

rekomenduos plenariniame posėdyje pritarti Tarybos pozicijai be pakeitimų.

Tuo pagrindu rugsėjo 2014 m. vasario 11 d. Taryba (per 2014 m. sausio 29 d. Nuolatinių 

atstovų komiteto posėdį) pasiekė politinį susitarimą dėl pasiūlymo. 5

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytą susitarimą ir teisininkams lingvistams peržiūrėjus tekstą, 

2014 m. kovo 3 d. Taryba priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą laikydamasi įprastos 

teisėkūros procedūros, nustatytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

294 straipsnyje.

II. TIKSLAS

Siūlomu reglamentu siekiama užtikrinti, kad Komisijai priimant deleguotuosius aktus ES 

kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašas būtų reguliariai ir laiku atnaujinamas 

laikantis valstybių narių pagal tarptautinius eksporto kontrolės režimus prisiimtų pareigų ir 

įsipareigojimų.

Be to, siekiant, kad ES galėtų sparčiai reaguoti į kintančias aplinkybes, susijusias su ES 

bendruosiuose eksporto leidimuose nurodytų prekių eksporto rizikos vertinimu, jame 

numatoma galimybė tokiuose leidimuose išbraukti paskirties šalis, jei tam tikrais atvejais tai 

būtų reikalinga siekiant užtikrinti, kad tie leidimai būtų taikomi tik mažos rizikos sandoriams.

III. PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ PRIIMTOS TARYBOS POZICIJOS ANALIZĖ

Taryba pritarė pasiūlymo esmei ES kontroliuojamų prekių sąrašo (I priedas) atnaujinimo 

priimant deleguotuosius aktus tvarkos atžvilgiu. Buvo padaryti pakeitimai, susiję su šiais 

pagrindiniais klausimais:

                                                       
5 Dok. 5480/14.
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– numatyta aiškesnė deleguotųjų aktų, kuriais ES bendruosiuose eksporto leidimuose 

išbraukiamos paskirties šalys, taikymo sritis, t. y. jei toms paskirties šalims imamas 

taikyti ginklų embargas;

– apibrėžta, kad įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių 

metų laikotarpiui, kuris savaime pratęsiamas;

– jeigu ES kontroliuojamų prekių sąrašo (I priedas) atnaujinimas yra susijęs su dvejopo 

naudojimo prekėmis, išvardytomis ir kituose reglamento prieduose, tie priedai turi būti 

atitinkamai iš dalies pakeisti.

Be to, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija bendrame pareiškime pripažino, kad svarbu 

nuolat didinti ES strateginių prekių eksporto kontrolės režimo veiksmingumą ir 

suderinamumą, užtikrinant aukšto lygio saugumą ir tinkamą skaidrumą nesudarant kliūčių 

konkurencingumui ir teisėtai prekybai dvejopo naudojimo prekėms. Šis klausimas bus toliau 

sprendžiamas vykdomos ES dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės politikos peržiūros 

kontekste.

IV. IŠVADA

Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atspindi kompromisą, pasiektą Tarybos ir 

Europos Parlamento derybų metu, taip pat padedant Komisijai. Šis kompromisas buvo 

patvirtintas 2014 m. vasario 11 d. Tarybai priėmus politinį susitarimą (2014 m. sausio 29 d. jį 

patvirtinus Nuolatinių atstovų komiteto posėdyje). 

Europos Parlamento INTA komiteto pirmininkas 2014 m. sausio 21 d. laiške Nuolatinių 

atstovų komiteto pirmininkui nurodė, kad jei Taryba Parlamentui oficialiai perduos savo 

poziciją, kurios teksto redakcija atitiks minėto laiško priede pateiktą teksto redakciją, 

teisininkams lingvistams patvirtinus galutinę teksto redakciją jis rekomenduos plenariniame 

posėdyje pritarti Tarybos pozicijai be pakeitimų.


