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PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS

Temats: Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu 
divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta 
kontrolei

– Padomes paskaidrojuma raksts

Padome to pieņēma 2014. gada 3. martā
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I. IEVADS

Komisija 2011. gada 7. novembrī Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko 

izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un 

tranzīta kontrolei. 1

Eiropas Parlaments 2012. gada 23. oktobrī pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā 2.

"Trade Omnibus" paketē, kuru tolaik apsprieda, bija iekļauti arī priekšlikumi par deleģētajiem 

aktiem, kas attiecas uz pašreizējo priekšlikumu. Lai nodrošinātu konsekvenci starp 

minētajiem noteikumiem un pašreizējo priekšlikumu, tika panākta vienošanās pagaidīt "Trade 

Omnibus" paketes apspriešanas rezultātus.

2013. gada jūnijā tika panākts kompromiss attiecībā uz "Trade Omnibus" paketi 3. Pēc tam 

turpinājās sarunas, lai panāktu "agrīnu vienošanos otrajā lasījumā" par pašreizējo 

priekšlikumu. 4

Galīgajā neoficiālajā trialoga sanāksmē 2013. gada 17. decembrī likumdevēji panāca 

provizorisku vienošanos par kompromisa paketi.

Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA) 2014. gada 21. janvārī 

apstiprināja trialoga sarunu iznākumu.

                                               
1 Dok. 16726/11.
2 Dok. 15611/12.
3 Dok. 13284/13.
4 Dokumenti 11454/13 un 12203/13.
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INTA priekšsēdētājs 2014. gada 21. janvārī prezidentvalstij adresētā vēstulē norādīja, ka, ja 

Padome Parlamentam oficiāli nosūtīs savu nostāju tādā redakcijā, kādā tā ir izklāstīta minētās 

vēstules pielikumā, tad INTA priekšsēdētājs ieteiks Padomes nostāju plenārsēdē pieņemt bez 

grozījumiem.

Uz šā pamata Padome 2014. gada 11. februārī (ar Pastāvīgo pārstāvju komitejas starpniecību 

2014. gada 29. janvārī) panāca politisku vienošanos par minēto priekšlikumu. 1

Ņemot vērā minēto vienošanos un pēc tam, kad dokumentu bija izskatījuši juristi lingvisti, 

Padome 2014. gada 3. martā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

294. pantā noteikto parasto likumdošanas procedūru pieņēma nostāju pirmajā lasījumā.

II. MĒRĶIS

Ar ierosināto regulu ir paredzēts nodrošināt divējāda lietojuma preču ES kontroles saraksta 

regulāru un laicīgu atjaunināšanu, izmantojot Komisijas deleģētos aktus, saskaņā ar 

dalībvalstu pienākumiem un saistībām starptautiskajos eksporta kontroles režīmos.

Turklāt, lai ES varētu ātri reaģēt uz apstākļu maiņu saistībā ar tāda eksporta jutīguma 

novērtējumu, kuru veic saskaņā ar ES vispārējām eksporta atļaujām, tā paredz galamērķu 

svītrošanu no šādu atļauju darbības jomas, ja dažos gadījumos ir vajadzīgs nodrošināt, ka tās 

attiecas tikai uz zema riska darījumiem.

III. PADOMES NOSTĀJAS PIRMAJĀ LASĪJUMĀ ANALĪZE

Padome piekrīt priekšlikuma galvenajai ievirzei attiecībā uz procedūru ES kontroles saraksta 

(I pielikums) atjaunināšanai, izmantojot deleģētos aktus. Tika ieviesti grozījumi attiecībā uz 

šādiem galvenajiem jautājumiem:

                                               
1 Dok. 5480/14.
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– tika noteikta skaidrāka darbības joma, lai ar deleģētajiem aktiem svītrotu galamērķus no 

ES vispārējām eksporta atļaujām, t.i., ja uz šādiem galamērķiem sāktu attiecināt ieroču 

embargo;

– Komisijai piešķirtu pilnvaru deleģējuma laikposmu noteica uz pieciem gadiem, ar 

automātisku pagarinājumu;

– gadījumos, kad ES kontroles saraksta (I pielikums) atjauninājumi attiecas uz tām 

divējāda lietojuma precēm, kas ir iekļautas arī citos regulas pielikumos, minētie 

pielikumi ir attiecīgi jāgroza.

Turklāt Eiropas Parlaments, Padome un Komisija kopīgā paziņojumā atzina to, cik svarīgi ir 

nepārtraukti uzlabot ES stratēģiskā eksporta kontroles režīma efektivitāti un saskanību, 

nodrošinot augsta līmeņa drošību un pienācīgu pārredzamību, vienlaikus neradot šķēršļus 

konkurētspējai un likumīgai tirdzniecībai ar divējāda lietojuma precēm. Šo jautājumu turpinās 

izskatīt arī saistībā ar pašreizējo pārskatu par ES divējāda lietojuma preču eksporta kontroles 

politiku.

IV. SECINĀJUMS

Padomes nostāja pirmajā lasījumā atspoguļo kompromisu, kas panākts Padomes un Eiropas 

Parlamenta sarunās, kuras sekmēja arī Komisija. Minēto kompromisu apstiprināja ar politisku 

vienošanos, kuru Padome pieņēma 2014. gada 11. februārī, ar Pastāvīgo pārstāvju komitejas 

starpniecību 2014. gada 29. janvārī.

Eiropas Parlamenta INTA komitejas priekšsēdētājs 2014. gada 21. janvāra vēstulē 

prezidentvalstij norādīja, ka, ja Padome Parlamentam oficiāli nosūtīs savu nostāju, kā tā 

izklāstīta minētās vēstules pielikumā, viņš ieteiks Padomes nostāju pēc tam, kad to būs 

pārbaudījuši juristi lingvisti, Parlamenta plenārsēdē otrajā lasījumā pieņemt bez grozījumiem.


