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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par 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 
(COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0704),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0395/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka 
attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, 
savlaicīgi un pienācīgi nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(9) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka 
attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, 
savlaicīgi un pienācīgi nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu 
jāsniedz pilnīga informācija un 
dokumentācija par tās sanāksmēm ar 
valstu ekspertiem saistībā ar deleģēto aktu 
sagatavošanu un ieviešanu. Šajā sakarībā 
Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas 
Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, 
izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās 
politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai 
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Eiropas Parlamentam radītu labākos 
iespējamos apstākļus deleģēto aktu 
turpmākai uzraudzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 428/2009 
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu 
attiecībā uz I pielikumā iekļautā divējāda 
lietojuma preču saraksta atjaunināšanu. 
Regulas I pielikumu atjaunina saskaņā ar 
1. punktu.

3. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu 
attiecībā uz I pielikumā iekļautā divējāda 
lietojuma preču saraksta atjaunināšanu. 
Regulas I pielikumu atjaunina saskaņā ar 
1. punktu. Gadījumos, ja I pielikuma 
atjaunināšana attiecas uz divējāda 
lietojuma precēm, kuras minētas arī 
II pielikuma a līdz g punktā vai 
IV pielikumā, šie pielikumi ir attiecīgi 
jāgroza.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 428/2009 
23.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 9. panta 1. punktā un 
15. panta 3. punktā minētās pilnvaras 
deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar 
Regulas (ES) Nr. ../… [šīs regulas] spēkā 
stāšanās dienu.

2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 1. punktā un 
15. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no ..*. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģējumu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma
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beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
__________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu!

Or. en
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PASKAIDROJUMS

ES kontrolē tādu preču eksportu, kuras ir civila rakstura, bet var tikt izmantotas militāriem 
mērķiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr.  428/20091. Tās I pielikumā iekļauts ES kontrolējamo 
preču saraksts, kas atspoguļo starptautiskajos eksporta kontroles režīmos vienprātīgi 
pieņemtus lēmumus2. Kontrolētas preces nedrīkst izvest no ES muitas teritorijas bez izvešanas 
atļaujas3. Regulas II pielikumā minētas vispārējās eksporta atļaujas, kas attiecas uz dažu 
zemāka riska preču eksportu uz noteiktiem galamērķiem.

Sistēma divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei paredzēta divu mērķu 
sasniegšanai, proti, ierobežot risku, ka šādas preces tiks izplatītas un izmantotas militārām 
vajadzībām un vienlaikus netraucēt likumīgu tirdzniecību. Tādēļ ir svarīgi panākt pienācīgu 
līdzsvaru starp šiem abiem aspektiem. 

Grozījumus Regulā (EK) Nr. 428/2009, ar ko reglamentē divējāda lietojuma eksporta 
kontroles sistēmas Eiropā, un šīs regulas pielikumos, kuros iekļauti kontrolējamo preču 
saraksti un galamērķi, veic ar parasto likumdošanas procedūru. Šī priekšlikuma mērķis ir 
vienkāršot ES eksporta kontroles režīma procedūras, izmantojot deleģētos aktus I pielikuma 
regulārai atjaunināšanai un grozījumu veikšanai II pielikumā.

Vienkāršāka I pielikuma atjaunināšana

Strauja tehnoloģiju attīstība liek nepārtraukti pārskatīt divējāda lietojuma preču starptautiskos 
kontroles sarakstus. Kaut arī lēmumi par starptautisko eksporta kontroles režīmu nav juridiski 
saistoši, dalībvalstu starptautiskās saistības liek bieži atjaunināt ES divējāda lietojuma preču 
eksporta kontroles sarakstu. 

Spēkā esošo procedūru vienkāršošana un paātrināšana ir nepieciešama divu galveno iemeslu 
dēļ. Pirmkārt, var rasties drošības problēmas, ja būs kavēšanās ar lēmumu par stingrāku 
kontroli īstenošanu. Otrkārt, gadījumos, kad starptautiskā līmenī tiek nolemts kontroli atcelt, 
vēlīna īstenošana kaitēs Eiropas eksportētāju konkurētspējai, ja trešās valstis atcels eksporta 
kontroli ātrāk nekā ES4.

Regulas I pielikuma atjaunināšana tiek veikta, lai izpildītu starptautiskās saistības, kas prasa 
gandrīz automātiski transponēt ES tiesību aktos starptautiski panāktas vienošanās par divējāda 
lietojuma preču kontroli. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, jebkura Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 atjaunināšana tiek veikta, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. 

Gadījumos, kad vajadzīga regulāra un savlaicīga atjaunināšana, tā izrādījusies apgrūtinoša un 

                                               
1 OV L 134, 29.05.2009., 1. lpp.
2 Austrālijas grupa (AG) — par bioloģiskajām un ķīmiskajām precēm, Kodolmateriālu piegādātāju grupa (NSG)
— par kodolmateriāliem civiliem mērķiem, Raķešu tehnoloģijas kontroles režīms (MTCR) un Vasenāras 
Vienošanās (WA) — par raķešu un konvencionālo ieroču sastāvdaļām un divējāda lietojuma precēm un 
tehnoloģijām.
3 ES vispārējā eksporta atļauja, valsts vispārējā eksporta atļauja, visaptveroša atļauja vai individuāla atļauja.
4 Divējāda lietojuma preču eksports veido 5-10 % no visa ES eksporta kopējā apjoma.
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ilgstoša procedūra. Parlaments tikai 2012. gada martā balsoja par I pielikuma pārskatīšanu, lai 
iekļautu tajā jau 2009. un 2010. gadā saskaņotas izmaiņas. Turklāt šajā apgrūtinošajā un 
sarežģītajā likumdošanas procedūrā, kas galvenokārt ir tehniska rakstura, Parlamentam nav 
patiesas iespējas darboties kā iestādei, kas veic tiesību akta grozījumus. 

Tā kā parastā likumdošanas procedūra šajā jomā izrādījusies nepietiekami efektīva mērķa 
sasniegšanai, referents piekrīt, ka pilnvaras atjaunināt I pielikumu būtu jādeleģē Komisijai. 
Tas ļautu kontrolējamo preču sarakstu pārskatīt ar minimālu kavēšanos, nepieciešamības 
gadījumā divas reizes gadā vai pat biežāk.

Ātrāki grozījumi II pielikumā

Pastāvošās sešu veidu ES vispārējās eksporta atļaujas1 (kas minētas II pielikumā) paredzētas 
zema riska preču eksportam un attiecas uz precīzi noteiktu preču eksportēšanu uz konkrētiem 
galamērķiem un atbilstoši konkrētiem lietošanas nosacījumiem. Šī sistēma ļauj eksportēt 
kontrolētās preces bez liekas kavēšanās, un nav nepieciešams saņemt visaptverošas vai 
individuālas atļaujas.

Eiropas Savienībai vajadzētu spēt ātri reaģēt uz strauji mainīgajiem starptautiskajiem 
apstākļiem, izslēdzot noteiktas valstis vai preces no spēkā esošajām vispārējām eksporta 
atļaujām. Šādos gadījumos ļoti svarīga ir spēja savlaicīgi veikt grozījumus II pielikumā, lai 
nodrošinātu, ka notiek tikai zema riska darījumi. Gadījumos, ja drošības situācija pasliktinās, 
vajadzētu būt iespējai steidzami apturēt iepriekš atļautu eksportu.

Secinājumi

ES eksporta kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt noteiktu preču neizplatīšanos, vienlaikus 
neierobežojot konkurenci un konkurētspēju. Komisijas priekšlikums atbilst mērķim 
nodrošināt, ka ES kontroles saraksti tiek atjaunināti ar pēc iespējas mazāku kavēšanos, 
palielinot ātrumu un elastību. Tas ļaus ātri pielāgoties mainīgajiem ārējiem apstākļiem un 
novērst gan iespējamus izplatīšanas draudus, gan nodrošināt, ka Eiropas rūpniecība nenokļūst 
nelabvēlīgos konkurences apstākļos.

Divējāda lietojuma preču sistēmas pārskatīšanai vajadzētu kļūt par svarīgu soli ceļā uz labāku 
efektivitāti, pārredzamību un proporcionalitāti, vienlaikus neapdraudot kontroles efektivitāti. 
Referents mudina Komisiju pastiprināt centienus, izstrādājot divējāda lietojuma preču 
eksporta kontroles elektronisko sistēmu un ES apmācību programmu par eksporta kontroli, lai 
tādējādi nodrošinātu, ka MVU konkurētspēja saglabājas gan vienotajā tirgū, gan ārpus tā. Tas 
ļautu īstenot vispārējo mērķi, proti, vienkāršot sistēmu un paātrināt procesus, lai samazinātu 
slogu eksportētājiem un iestādēm, uzlabotu drošību un palielinātu konkurētspēju. Paturot 
prātā to, cik svarīgas ir nozares, kas ražo divējāda lietojuma preces, ir svarīgi nodrošināt 
vienādu attieksmi pret eksportētājiem.

Referents atkārto aicinājumu īstenot konsekventāku ES politiku starptautiskajos eksporta 
kontroles režīmos, kam ir starpvaldību raksturs.  Lai īstenotu tās koordinējošo un pārstāvības 
lomu un uzlabotu pārskatāmību, Komisijai būtu jāapsver iespēja pievienoties vai vismaz iegūt 

                                               
1 Regulas (EK) Nr. 428/2009 II pielikuma a līdz f punkts.
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novērotāja statusu kontroles režīmos, kuros tā vēl nepiedalās1.

Referents uzsver to, ka Parlamenta uzdevums ir veikt ES eksporta kontroles politikas 
vispārēju uzraudzību, nevis tās pārvaldību sīkākos jautājumos. Tas, cik pašreizējais Eiropas 
eksporta kontroles režīms būs sekmīgs, galvenokārt ir atkarīgs no dalībvalstu centieniem, 
kurām jānodrošina kopējā tiesiskā regulējuma pienācīga izpilde un jānovērš paaugstināta riska 
preču nelikumīgs eksports un tranzīts. Neatļauta eksporta risku no ES teritorijas var mazināt, 
gan pastiprinot koordināciju valsts un starpaģentūru līmenī (uzlabota muitas kontrole, 
policijas, izlūkošanas un kriminālvajāšana dienestu sadarbība), gan nosakot efektīvas 
sankcijas par divējāda lietojuma preču eksporta kontroles pārkāpumiem.

Lai nodrošinātu horizontālu pieeju deleģēto aktu režīmam, kas noteikts Lisabonas līguma 
290. pantā, referents ierosina grozījumus tekstā, saskaņojot to ar būtiskiem elementiem 
Parlamenta nostājā par grozījumiem regulās par kopējo tirdzniecības politiku.

                                               
1 Raķešu tehnoloģijas kontroles režīms (MTCR) un Vasenāras Vienošanās (WA).


