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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Nové technologie mají výrazný dopad na zahraniční politiku. Ať už se jedná o kybernetickou 

bezpečnost, lidská práva, digitální obchod či rozvoj, musíme zajistit, aby EU podporovala 

příležitosti a omezovala hrozby. Cílem přezkumu nařízení o zboží dvojího užití je zabránit 

šíření technologií, které ohrožují naše strategické zájmy nebo lidská práva lidí na celém světě, 

a posílit tak ještě více úlohu EU coby vůdčího a odpovědného globálního aktéra.  

 

V době rychlých technologických změn a měnící se globální geopolitické rovnováhy je tato 

aktualizace obzvláště důležitá. Zpravodajka pevně podporuje přístup Komise založený 

na bezpečnosti osob, což se v řadě oblastí ostatně snažila vyjasnit. Je přesvědčena, že tento 

přístup přispívá k začleňování lidských práv do zahraniční a obchodní politiky EU a uvádí 

zahraniční a bezpečnostní politiku EU do souladu s jejími hospodářskými a obchodními 

zájmy.  

 

Vzhledem k rychlým technologickým změnám nastala příhodná doba zařadit na kontrolní 

seznam EU některé technologie kybernetického dohledu jako zboží dvojího užití, které může 

být použito k porušování lidských práv či k oslabování strategických zájmů EU. Zároveň je 

třeba si uvědomit, že ne každá technologie vyžaduje kontrolu, a proto by měl být usnadněn 

vývoz těch technologií, které k ochraně lidských práv naopak přispívají, například šifrovacích 

zařízení. Musíme také zabránit vzniku zbytečné zátěže pro vývozce či překážek pro legitimní 

výzkum v oblasti internetové bezpečnosti.  

 

Cílená kontrola konečného užití u zboží, které není uvedeno na seznamu, představuje v zájmu 

ochrany bezpečnosti osob dobrý způsob, jak zabránit nelegálním přesunům. Tato kontrola by 

měla nicméně poskytovat větší právní jistotu. Zboží dvojího užití (zejména technologie 

kybernetického dohledu) je často používáno k přímému porušování lidských práv, ale může 

též ulehčovat jiné závažné porušování lidských práv. Jedná se například o situace, kdy 

nezákonně obdržené informace o obráncích lidských práv či novinářích jsou následně použity 

k jejich zatčení či mučení.  

Musíme vytvořit nadčasový rámec, který bude schopen zohlednit měnící se realitu. Pokud se 

členské státy rozhodnou zavést cílenou kontrolu konečného užití, měla by být zvážena změna 

kontrolních seznamů. Co se týče autonomního seznamu EU pokrývajícího technologie 

kybernetického dohledu, měl by být uplatněn postup pro naléhavé případy, který umožní 

rychle reagovat na měnící se situaci ve třetích zemích či na nový technologický vývoj 

vyžadující kontrolu. 

 

Vzhledem ke stále větší složitosti zahraničních transakcí je důležité zlepšit sdílení informací 

a posílit transparentnost. Členské státy by měly posílit odpovědnost a dohled tím, že 

poskytnou veškeré informace o udělování licencí. Měly by přitom vycházet ze stávajících 

osvědčených postupů, vzhledem k tomu, že některé členské státy tak již činí dobrovolně. 

Mají-li být vytvořeny rovné podmínky, měly by být v celé Unii stanoveny stejné sankce 

za porušování tohoto nařízení. 

 

Evropský parlament vyzývá k aktualizaci nařízení o zboží dvojího užití již několik let. Je 

načase, aby byl nyní tento proces co nejrychleji uveden do pohybu. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, 

aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh 1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Vzhledem k tomu, že vznikají nové 

kategorie zboží dvojího užití, a v reakci na 

výzvy Evropského parlamentu a náznaky 

toho, že některé technologie 

kybernetického dohledu vyvážené z Unie 

jsou zneužívány osobami odpovědnými 

nebo spoluodpovědnými za řízení či 

páchání závažného porušování lidských 

práv nebo mezinárodního humanitárního 

práva v ozbrojených konfliktech nebo 

vnitřních represích, je vhodné kontrolovat 

vývoz uvedených technologií za účelem 

ochrany veřejné bezpečnosti i veřejné 

morálky. Tato opatření by neměla 

překračovat rámec toho, co je přiměřené. 

Zejména by neměla bránit vývozu 

informačních a komunikačních 

technologií používaných pro legitimní 

účely, včetně prosazování práva 

a zkoumání internetové bezpečnosti. 

Komise v úzké konzultaci s členskými 

státy a zainteresovanými stranami 

vypracuje pokyny na podporu praktického 

provádění těchto kontrol. 

(5) Vznikla nová kategorie zboží 

dvojího užití, kterou tvoří technologie 

kybernetického dohledu, jež jsou 

používány v přímém rozporu s lidskými 

právy, včetně práva na soukromí, práva 

na ochranu údajů, svobody projevu 

a svobody sdružování, tím, že monitorují 

či stahují údaje bez specifického, 

informovaného a jednoznačného souhlasu 

vlastníka či správce systému nebo 

zneschopňují či poškozují cílový systém. 
V reakci na výzvy Evropského parlamentu 

a důkazy toho, že některé technologie 

kybernetického dohledu jsou zneužívány 

osobami odpovědnými nebo 

spoluodpovědnými za řízení či páchání 

porušování mezinárodního práva v oblasti 
lidských práv nebo mezinárodního 

humanitárního práva v zemích, kde bylo 

zjištěno závažné porušování lidských práv, 

je vhodné kontrolovat vývoz uvedených 

technologií. Stejně tak je stávající úroveň 

kontroly šifrovacích zařízení v rozporu se 

skutečností, že šifrování je klíčovým 

prostředkem k zajištění toho, aby občané, 

podniky a vlády mohli chránit své údaje 

před pachateli trestných činů a dalšími 

zákeřnými živly, zajistit přístup ke 

službám a umožnit bezpečnou 

komunikaci, a to i pro obránce lidských 

práv. Proto je vhodné dále usnadnit vývoz 

šifrovacích zařízení. 
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Pozměňovací návrh 2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Proto je rovněž vhodné revidovat 

definici zboží dvojího užití a zavést 

definici technologie kybernetického 

dohledu. Rovněž by se mělo objasnit, že 

mezi kritéria pro posouzení kontroly 

vývozu zboží dvojího užití patří úvahy 

týkající se možného zneužití tohoto zboží 

v souvislosti s teroristickými činy nebo 

s porušováním lidských práv. 

(6) Proto je rovněž vhodné revidovat 

definici zboží dvojího užití a zavést 

definici technologie kybernetického 

dohledu. Rovněž by se mělo objasnit, že 

kritéria pro posouzení kontroly vývozu 

zboží dvojího užití zohledňují přímý 

a nepřímý dopad technologií 

kybernetického dohledu na lidská práva 

a také jejich dopad na předcházení 

teroristickým činům, jak je uvedeno 

v uživatelské příručce ke společnému 

postoji Rady 2008/944/SZBP1a. 

 _______________________ 

 1a Společný postoj Rady 2008/944/SZBP 

ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví 

společná pravidla pro kontrolu vývozu 

vojenských technologií a vojenského 

materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 

99).  

 

Pozměňovací návrh 3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Opatření ke kontrole vývozu 

technologie kybernetického dohledu by 

neměla přesahovat rámec toho, co je 

nezbytné a přiměřené. Zejména by neměla 

bránit vývozu informačních 

a komunikačních technologií používaných 

pro legitimní účely, včetně prosazování 

práva a zkoumání internetové bezpečnosti. 

Komise by v úzké konzultaci s členskými 

státy a zainteresovanými stranami měla 

vypracovat pokyny na podporu 

praktického provádění těchto opatření. 
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodu vnitřní logiky textu, jelikož vychází 

z pozměňovacích návrhů k bodu odůvodnění 5 a 6. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Měla by být vyjasněna 

a harmonizována působnost 

„univerzálních kontrol“, které se za 

specifických okolností použijí na zboží 

dvojího užití neuvedené na seznamu, 

a měla by se zaměřit na riziko terorismu 

a porušování lidských práv. Odpovídající 

výměna informací a konzultace ohledně 

„univerzálních kontrol“ by měly zajistit 

účinné a konzistentní používání kontrol 

v celé Unii. Za určitých podmínek by se 

měly uplatnit cílené univerzální kontroly 

také na vývoz technologie kybernetického 

dohledu. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Měla by být zavedena všeobecná 

vývozní povolení Unie, aby se snížila 

administrativní zátěž společností a orgánů 

a zároveň aby se zajistila vhodná úroveň 

kontrol příslušného zboží určeného pro 

příslušná místa určení. Mělo by být rovněž 

zavedeno souhrnné povolení pro velké 

projekty, aby licenční podmínky byly 

přizpůsobeny zvláštním potřebám 

průmyslu. 

(15) Měla by být zavedena všeobecná 

vývozní povolení Unie, aby se snížila 

administrativní zátěž společností, zejména 

malých a středních podniků, a orgánů 

a zároveň aby se zajistila vhodná úroveň 

kontrol příslušného zboží určeného pro 

příslušná místa určení. Mělo by být rovněž 

zavedeno souhrnné povolení pro velké 

projekty, aby licenční podmínky byly 

přizpůsobeny zvláštním potřebám 

průmyslu. 
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Pozměňovací návrh 6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Rozhodnutí o aktualizaci 

společného seznamu zboží dvojího užití, 

které podléhá kontrolám vývozu uvedeným 

v oddílu A přílohy I, by mělo být v souladu 

se závazky a povinnostmi, které členské 

státy a Unie přijaly jako členové 

příslušných mezinárodních režimů nešíření 

a ujednání o kontrole vývozu nebo 

ratifikací příslušných mezinárodních 

smluv. Rozhodnutí o aktualizaci 

společného seznamu zboží dvojího užití, 

které podléhá kontrolám vývozu, 

uvedeného v oddílu B přílohy I, jako je 

technologie kybernetického dohledu, by 

měla být přijímána s přihlédnutím 

k rizikům, jež může vývoz tohoto zboží 

představovat, pokud jde o závažné 

porušování lidských práv nebo 

mezinárodního humanitárního práva nebo 

o základní bezpečnostní zájmy Unie 

a jejích členských států. Rozhodnutí 

o aktualizaci společného seznamu zboží 

dvojího užití, které podléhá kontrolám 

vývozu, uvedeného v oddílu B přílohy IV, 

by měla být přijímána s přihlédnutím 

k veřejnému pořádku a zájmům veřejné 

bezpečnosti členských států podle článku 

36 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Rozhodnutí o aktualizaci společných 

seznamů zboží a míst určení uvedených 

v oddílech A až J přílohy II by měla být 

přijímána s přihlédnutím ke kritériím pro 

posouzení stanoveným v tomto nařízení. 

(17) Rozhodnutí o aktualizaci 

společného seznamu zboží dvojího užití, 

které podléhá kontrolám vývozu uvedeným 

v oddílu A přílohy I, by mělo být v souladu 

se závazky a povinnostmi, které členské 

státy a Unie přijaly jako členové 

příslušných mezinárodních režimů nešíření 

a ujednání o kontrole vývozu nebo 

ratifikací příslušných mezinárodních 

smluv. Rozhodnutí o aktualizaci 

společného seznamu zboží dvojího užití, 

které podléhá kontrolám vývozu, 

uvedeného v oddílu B přílohy I, jako je 

technologie kybernetického dohledu, by 

měla být přijímána s přihlédnutím 

k rizikům, jež může vývoz tohoto zboží 

představovat, pokud jde o jeho použití 

k porušování mezinárodního práva 

v oblasti lidských práv nebo 

mezinárodního humanitárního práva 

v zemích, kde bylo zjištěno závažné 

porušování lidských práv, nebo o základní 

bezpečnostní zájmy Unie a jejích 

členských států. Rozhodnutí o aktualizaci 

společného seznamu zboží dvojího užití, 

které podléhá kontrolám vývozu, 

uvedeného v oddílu B přílohy IV, by měla 

být přijímána s přihlédnutím k veřejnému 

pořádku a zájmům veřejné bezpečnosti 

členských států podle článku 36 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. Rozhodnutí 

o aktualizaci společných seznamů zboží 

a míst určení uvedených v oddílech A až J 

přílohy II by měla být přijímána 

s přihlédnutím ke kritériím pro posouzení 

stanoveným v tomto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19a) Kvůli riziku kybernetické krádeže 

a zpětného vývozu do třetích zemí, jak je 

uvedeno ve společném postoji Rady 

2008/944/SZBP, je třeba posílit 

ustanovení týkající se zboží dvojího užití. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodu vnitřní logiky textu, neboť tento bod 

odůvodnění uvádí důvody pro doplnění čl. 14 odst. 1 písm. fa). 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Podle článku 36 Smlouvy 

o fungování Evropské unie , v jeho mezích 

a v očekávání vyššího stupně harmonizace, 

si členské státy zachovají právo provádět 

kontroly převodů určitého zboží dvojího 

užití v rámci Unie za účelem zabezpečení 

veřejného pořádku nebo veřejné 

bezpečnosti. Z důvodu proporcionality by 

měly být revidovány kontroly převodů 

zboží dvojího užití v rámci Unie, aby se 

minimalizovala zátěž společností 

a orgánů. Kromě toho by měl být seznam 

zboží, které podléhá kontrolám převodů 

v rámci Unie, uvedený v oddíle B přílohy 

IV pravidelně přezkoumáván s ohledem 

na vývoj v oblasti techniky a obchodu 

a pokud jde o posouzení citlivosti převodů 

. 

(21) Podle článku 36 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, v jeho mezích 

a v očekávání vyššího stupně harmonizace, 

si členské státy zachovají právo provádět 

kontroly převodů určitého zboží dvojího 

užití v rámci Unie za účelem zabezpečení 

veřejného pořádku nebo veřejné 

bezpečnosti. Z důvodu proporcionality by 

měly být revidovány kontroly převodů 

zboží dvojího užití v rámci Unie, aby se 

minimalizovala zátěž společností, zejména 

malých a středních podniků, 

a orgánů. Kromě toho by měl být seznam 

zboží, které podléhá kontrolám převodů 

v rámci Unie, uvedený v oddíle B přílohy 

IV pravidelně přezkoumáván s ohledem na 

vývoj v oblasti techniky a obchodu a pokud 

jde o posouzení citlivosti převodů. 

 

Pozměňovací návrh 9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) Vzhledem k významu odpovědnosti 

a veřejného dohledu nad činnostmi 

týkajícími se kontroly vývozu je vhodné, 

aby členské státy zpřístupnily veškeré 

příslušné údaje o udělování licencí 

veřejnosti. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodu vnitřní logiky textu, neboť tento nový bod 

odůvodnění uvádí důvody pro změny v čl. 20 odst. 2 písm. a). 

 

Pozměňovací návrh 10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Zapojení soukromého sektoru 

a transparentnost jsou zásadní prvky pro 

účinné fungování režimu pro kontrolu 

vývozu. Proto je vhodné stanovit, aby se 

soustavně vypracovávaly pokyny na 

podporu používání tohoto nařízení a aby se 

zveřejňovala výroční zpráva o provádění 

kontrol, v souladu s dosavadní praxí. 

(25) Zapojení soukromého sektoru 

a transparentnost jsou zásadní prvky pro 

účinné fungování režimu pro kontrolu 

vývozu. Proto je vhodné stanovit, aby se 

soustavně vypracovávaly pokyny na 

podporu používání tohoto nařízení a aby se 

zveřejňovala výroční zpráva o provádění 

kontrol, v souladu s dosavadní praxí. 

Vzhledem k významu pokynů k výkladu 

některých prvků tohoto nařízení je 

vhodné, aby tyto pokyny byly veřejně 

přístupné poté, co toto nařízení vstoupí 

v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Kontroly vývozu mají dopad na 

mezinárodní bezpečnost a obchod se 

třetími zeměmi, a proto je vhodné zahájit 

dialog a spolupráci se třetími zeměmi, aby 

(29) Kontroly vývozu mají dopad na 

mezinárodní bezpečnost a obchod se 

třetími zeměmi, a proto je vhodné zahájit 

dialog a spolupráci se třetími zeměmi, aby 
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se nastolily celosvětově rovné podmínky 

a zlepšila se mezinárodní bezpečnost. 

se nastolily celosvětově rovné podmínky 

a zlepšila se mezinárodní bezpečnost. 

Vzhledem k tomu, že většinu smluvních 

stran Wassenaarského ujednání 

o vývozních kontrolách konvenčních 

zbraní a zboží a technologií dvojího užití 

tvoří členské státy, může mít stanovení 

vysokých standardů na úrovni Unie také 

pozitivní vedlejší dopady na celosvětové 

standardy. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. „zbožím dvojího užití“ zboží včetně 

softwaru a technologií, které lze použít jak 

pro civilní, tak i vojenské účely a které 

zahrnuje: 

1. „zbožím dvojího užití“ zboží včetně 

softwaru a technologií, které lze použít jak 

pro civilní, tak i vojenské účely a které 

zahrnuje zboží, které by mohlo být použito 

ke konstrukci, vývoji, výrobě nebo použití 

jaderných, chemických a biologických 

zbraní a jejich nosičů, mimo jiné veškeré 

zboží, které může být použito jak pro 

nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv 

formu podpory výroby jaderných zbraní 

nebo jiných jaderných výbušných 

zařízení; 

Odůvodnění 

Změna je nezbytná, neboť tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s pozměňovacím 

návrhem, kterým se ruší čl. 2 odst. 1 písm. a). 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zboží, které by mohlo být použito 

ke konstrukci, vývoji, výrobě nebo použití 

jaderných, chemických a biologických 

zbraní a jejich nosičů, mimo jiné veškeré 

vypouští se 
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zboží, které může být použito jak pro 

nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv 

formu podpory výroby jaderných zbraní 

nebo jiných jaderných výbušných 

zařízení; 

 

Pozměňovací návrh 14 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. „technologií kybernetického 

dohledu“ zboží (hardware, software 

a technologie jiné než zboží dvojího užití), 

které může být použito pro páchání 

vážného a systematického porušování 

lidských práv nebo mezinárodního 

humanitárního práva, zejména práva na 

soukromí, svobody projevu a svobody 

shromažďování, nebo může představovat 

hrozbu pro mezinárodní bezpečnost nebo 

základní bezpečnostní zájmy Unie a jejích 

členských států a které je speciálně 

navržené k tomu, aby umožňovalo tajné 

vniknutí do informačních 

a telekomunikačních systémů s cílem 

monitorovat, stahovat, sbírat a analyzovat 

údaje nebo zneschopnit či poškodit cílový 

systém, aniž by k tomu vlastník či správce 

systémů udělil specifický, informovaný 

a jednoznačný souhlas. Patří sem zboží 

související s těmito technologiemi 

a zařízením: 

 a)  zařízení k odposlechu mobilních 

telekomunikací; 

 b)  intruzivní software; 

 c)  monitorovací střediska; 

 d)  systémy pro zákonný odposlech 

a systémy pro uchovávání údajů; 

 Technologie kybernetického dohledu 

nezahrnuje zboží navržené pro jakékoli 

z následujících účelů: 

 a)  fakturace; 
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 b)  sběr údajů v rámci síťových prvků 

(např. Exchange nebo HLR); 

 c)  kvalita služeb sítě (QoS); 

 d)  spokojenost uživatelů (kvalita 

zkušeností - QoE); 

 e)  firewally pro ochranu sítě; 

 f)  zřízení, fungování, údržba nebo 

ochrana: 

 –  veřejné energetické, plynové či 

vodní infrastruktury; 

 –  chytrého řízení civilní železniční, 

pozemní, letecké a vodní přepravy; 

 –  energetiky a elektronického 

zdravotnictví; 

 –  průmyslové výroby; 

Odůvodnění 

Změna je nezbytná, neboť tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s pozměňovacím 

návrhem, kterým se ruší čl. 2 odst. 1 písm. a). 

 

Pozměňovací návrh 15 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. „konečným uživatelem“ jakákoli 

fyzická nebo právnická osoba či subjekt, 

který je konečným příjemcem a uživatelem 

vyváženého zboží dvojího užití; 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je odůvodněný vnitřní logikou textu, jelikož definice konečného 

uživatele jako skutečného konečného příjemce a uživatele zboží je nutná proto, aby se 

zajistilo, že informace, které vývozci o konečných uživatelích poskytují, budou konkrétní 

a podrobné tak, aby příslušné orgány mohly řádně posoudit, zda je žádoucí udělit vývozní 

licenci. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 23a. „náležitou péčí“ proces, jehož 

prostřednictvím mohou podniky zjistit, 

předcházet, zmírňovat a podílet se na 

řešení svých současných a možných 

negativních dopadů na lidská práva, 

přičemž jde o nedílnou součást systémů 

rozhodování podniků a řízení rizik, jak 

stanovují obecné zásady Organizace 

spojených národů v oblasti podnikání 

a lidských práv. 

Odůvodnění 

Změna je nezbytná z hlediska vnitřní logiky textu, jelikož tento pozměňovací návrh jasně 

definuje termín zavedený v návrhu Komise v čl. 4 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Pro vývoz technologie 

kybernetického dohledu uvedené v části B 

přílohy I je vyžadováno povolení. 

Odůvodnění 

Změna je nezbytná, neboť tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s pozměňovacími 

návrhy k čl. 2 odst. 1, které vytváří zvláštní kategorii technologie kybernetického dohledu. 

 

Pozměňovací návrh 18 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) k použití osobami, jež příslušné 

mezinárodní instituce nebo evropské či 

vnitrostátní příslušné orgány 

identifikovaly jako odpovědné nebo 

spoluodpovědné za řízení či páchání 

d) k použití osobami, jež jsou 

odpovědné nebo spoluodpovědné za řízení 

či páchání porušování mezinárodního 

práva v oblasti lidských práv nebo 

mezinárodního humanitárního práva 
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závažných porušování lidských práv nebo 

mezinárodního humanitárního práva 

v ozbrojených konfliktech nebo vnitřních 

represích v zemi konečného určení, pokud 

existují důkazy o tom, že navrhovaný 

konečný uživatel používá toto nebo 

podobné zboží k řízení či páchání těchto 

závažných porušování; 

v zemích, kde příslušné orgány OSN, 

Rady Evropy, Unie či vnitrostátní 

příslušné orgány odhalily závažné případy 

porušování lidských práv, pokud existují 

důkazy o tom, že navrhovaný konečný 

uživatel používá toto nebo podobné zboží 

k řízení či páchání těchto závažných 

porušování; 

Odůvodnění 

Nezbytná změna, jelikož porušování lidských práv páchané za pomoci zboží dvojího užití 

nebude obvykle kvalifikováno jako závažné porušování lidských práv. Na porušování lidských 

práv za pomoci nástrojů kybernetického dohledu (porušování práva na soukromí, svobody 

projevu atd.) často navazuje další porušování, které lze kvalifikovat jako závažné, jako je 

mučení, násilné zmizení atd. V zájmu právní jistoty je též nutné vyjasnit, které mezinárodní 

orgány by měly poskytnout hodnocení. 

 

Pozměňovací návrh 19 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) k použití v souvislosti 

s teroristickými činy. 

e) k použití osobami, skupinami 

a subjekty zapojenými do teroristických 

činů, na něž se vztahují omezující 

opatření stanovená ve společném postoji 

2001/931/SZBP. 

Odůvodnění 

Nezbytná změna k zajištění větší právní jistoty a jasnosti. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Je-li si vývozce vzhledem ke své 

povinnosti postupovat s náležitou péčí 

vědom toho, že zboží dvojího užití, které 

není uvedeno v příloze I a které má 

v úmyslu vyvézt, je celé nebo z části 

2. Je-li si vývozce vzhledem ke své 

povinnosti postupovat s náležitou péčí 

vědom toho, že zboží dvojího užití, které 

není uvedeno v příloze I a které má 

v úmyslu vyvézt, může být celé nebo 
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určeno k jakémukoli použití uvedenému 

v odstavci 1, musí o tom uvědomit 

příslušný orgán , který rozhodne o tom, zda 

bude dotyčný vývoz podléhat povolení či 

nikoliv. 

z části určeno k jakémukoli použití 

uvedenému v odstavci 1, musí o tom 

uvědomit příslušný orgán, který rozhodne 

o tom, zda bude dotyčný vývoz podléhat 

povolení či nikoliv. 

Odůvodnění 

Změna je nezbytná z hlediska vnitřní logiky textu, jelikož tento pozměňovací návrh je spjat 

s čl. 4 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Povolení pro vývoz zboží, které 

není uvedeno na seznamu, se udělí pro 

konkrétní zboží a konkrétní konečné 

uživatele. Povolení udělí příslušný orgán 

členského státu, v němž má vývozce sídlo 

nebo v němž je usazen, nebo, pokud je 

vývozce osobou se sídlem nebo usazenou 

mimo Unii, příslušný orgán členského 

státu, v němž se zboží nachází. Povolení je 

platné v celé Unii. Povolení je platné po 

dobu jednoho roku a jeho platnost může 

příslušný orgán prodloužit. 

3. Povolení pro vývoz zboží, které 

není uvedeno na seznamu, se udělí pro 

konkrétní zboží a konkrétní konečné 

uživatele. Povolení udělí příslušný orgán 

členského státu, v němž má vývozce sídlo 

nebo v němž je usazen, nebo, pokud je 

vývozce osobou se sídlem nebo usazenou 

mimo Unii, příslušný orgán členského 

státu, v němž se zboží nachází. Povolení je 

platné v celé Unii. Povolení je platné po 

dobu dvou let a jeho platnost může 

příslušný orgán prodloužit. 

 

Pozměňovací návrh 22 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud nejsou vzneseny žádné námitky, má 

se za to, že konzultované členské státy 

nemají žádné námitky, a tyto státy požadují 

povolení pro všechny „v zásadě podobné 

transakce“. Členské státy uvědomí své 

celní správy a ostatní příslušné vnitrostátní 

orgány o těchto požadavcích na povolení . 

Pokud nejsou vzneseny žádné námitky, má 

se za to, že konzultované členské státy 

nemají žádné námitky, a tyto státy požadují 

povolení pro všechny „v zásadě podobné 

transakce“. Členské státy uvědomí své 

celní správy a ostatní příslušné vnitrostátní 

orgány o těchto požadavcích na povolení. 

Dále, pokud nejsou vzneseny žádné 

námitky, posoudí Komise nezbytnost 



 

PE602.925v02-00 16/24 AD\1126803CS.docx 

CS 

přijetí aktů v přenesené pravomoci, 

kterými pozmění seznamy zboží dvojího 

užití uvedené v příloze I a v oddílu B 

přílohy IV tím, že na ně zařadí zboží 

uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 v souladu 

s postupy stanovenými v článku 16. 

Odůvodnění 

Pokud se všechny členské státy domnívají, že některý výrobek vyžaduje licenci, je logické, aby 

bylo zváženo jeho zařazení na kontrolní seznam s cílem umožnit jeho trvalou kontrolu. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Individuální vývozní povolení 

a souhrnná vývozní povolení jsou platná po 

dobu jednoho roku a jejich platnost může 

příslušný orgán prodloužit. Souhrnná 

vývozní povolení pro velké projekty jsou 

platná po dobu, kterou stanoví příslušný 

orgán. 

3. Individuální vývozní povolení 

a souhrnná vývozní povolení jsou platná po 

dobu dvou let a jejich platnost může 

příslušný orgán prodloužit. Souhrnná 

vývozní povolení pro velké projekty jsou 

platná po dobu, kterou stanoví příslušný 

orgán. 

 

Pozměňovací návrh 24 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vývozci poskytují příslušnému orgánu 

veškeré příslušné informace požadované 

k jejich žádostem o individuální nebo 

souhrnné vývozní povolení, aby měl úplné 

informace, zejména o konečném uživateli, 

zemi určení a konečném použití 

vyváženého zboží. 

Vývozci poskytují příslušnému orgánu 

veškeré příslušné informace požadované 

k jejich žádostem o individuální nebo 

souhrnné vývozní povolení, aby měl úplné 

informace, zejména o konečném uživateli, 

zemi určení a konečném použití 

vyváženého zboží. Je-li konečným 

uživatelem vládní instituce, je součástí 

poskytnutých informací konkrétní údaj 

o tom, jaký dílčí subjekt, oddělení, 

agentura či úřad bude konečným 

uživatelem vyváženého zboží. 
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Odůvodnění 

Nezbytná změna, jelikož je třeba co nejpodrobněji vyjasnit, kdo či jaký subjekt je konečným 

uživatelem dotyčného výrobku. 

 

Pozměňovací návrh   25 

Návrh nařízen 

Čl. 14 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) dodržování lidských práv v zemi 

konečného určení a dodržování 

mezinárodního humanitárního práva touto 

zemí; 

b) dodržování práva v oblasti lidských 

práv v zemi konečného určení 

a dodržování mezinárodního 

humanitárního práva touto zemí; 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) posílení kontrol, v souladu 

s kritérii stanovenými ve společném 

postoji Rady 2008/944/SZBP, s ohledem 

na vývozní společnosti, osoby nebo země, 

které nemají potřebné bezpečnostní prvky 

pro zabránění či předcházení 

neoprávněnému vniknutí nebo 

kybernetické krádeži, a na země, které by 

mohly případně jednat jako prostředníci 

pro země zapsané na seznamu zemí, na 

něž se vztahuje embargo nebo zákaz 

vývozu, nebo které mohou představovat 

hrozbu pro lidská práva; 

Odůvodnění 

Nezbytná změna, neboť tento pozměňovací návrh je logickým rozšířením seznamu v čl. 14 

odst. 1, který již byl podstatně změněn v návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – písm. f b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb) chování kupující země vůči 

mezinárodní komunitě, zejména pokud jde 

o její přístup k terorismu, povahu jejích 

aliancí a dodržování mezinárodního 

práva; 

Odůvodnění 

Nezbytná změna, neboť tento pozměňovací návrh je logickým rozšířením seznamu v čl. 14 

odst. 1, který již byl podstatně změněn v návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – písm. f c (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fc) slučitelnost vývozu zboží nebo 

zařízení dvojího užití s technickou 

a ekonomickou kapacitou přijímající 

země, s ohledem na to, že je žádoucí, aby 

státy své legitimní potřeby v oblasti 

bezpečnosti a obrany naplňovaly s co 

nejmenším přesměrováním lidských 

a hospodářských zdrojů na zbrojení; 

Odůvodnění 

Nezbytná změna, neboť tento pozměňovací návrh je logickým rozšířením seznamu v čl. 14 

odst. 1, který již byl podstatně změněn v návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy neudělí nebo zruší 

individuální nebo souhrnné vývozní 

povolení nebo povolení pro 

zprostředkovatelské služby nebo 

technickou pomoc v rámci tohoto 
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nařízení, pokud: 

 a)  existuje vážné riziko, že zboží by 

mohlo být použito k porušování lidských 

práv; 

 b)  právní rámec nebo technická 

ujednání v zemi určení neposkytují 

adekvátní záruky proti vážnému 

zneužívání lidských práv. 

Odůvodnění 

Zamítnutí či zrušení vývozního povolení musí být povinné v případě, že je zjištěno vážné 

porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv nebo mezinárodních 

humanitárních právních předpisů. Evropská unie nesmí za žádných okolností umožnit, aby 

docházelo k porušování lidských práv. Je oprávněné zavést stejnou logiku povinnosti vydávat 

zamítnutí, která již existuje v souvislosti s vývozními kontrolami konvenčních zbraní, kdy 

členské státy v případě nesouladu s kritériem č. 1, 2, 3 nebo 4 společného postoje Rady 

2008/944/ SZBP zamítnou udělení vývozní licence. 

 

Pozměňovací návrh 30 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise a Rada poskytnou pokyny 

a/nebo doporučení, aby zajistily jednotné 

posuzování rizik ze strany příslušných 

orgánů členských států pro účely 

uplatňování uvedených kritérií. 

2. Po vstupu tohoto nařízení 

v platnost poskytnou Komise a Rada 

pokyny a/nebo doporučení, aby zajistily 

jednotné posuzování rizik ze strany 

příslušných orgánů členských států pro 

účely uplatňování uvedených kritérií. 

Odůvodnění 

Nezbytná změna, jelikož pokyny jsou pro zúčastněné strany zásadním nástrojem výkladu. 

 

Pozměňovací návrh 31 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) seznam zboží dvojího užití uvedený 

v oddíle B přílohy I lze změnit, je-li to 

b) seznam zboží dvojího užití uvedený 

v oddíle B přílohy I lze změnit, je-li to 
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nezbytné vzhledem k rizikům, jež může 

vývoz tohoto zboží představovat, pokud 

jde o závažné porušování lidských práv 

nebo mezinárodního humanitárního práva 

nebo o základní bezpečnostní zájmy Unie 

a jejích členských států; 

nezbytné vzhledem k rizikům, jež může 

vývoz tohoto zboží představovat, pokud 

jde o závažné porušování lidských práv 

nebo mezinárodního humanitárního práva 

nebo o základní bezpečnostní zájmy Unie 

a jejích členských států; pokud je ze 

závažných naléhavých důvodů nutné 

vyjmout konkrétní výrobky z oddílu B 

přílohy I či je do něj zařadit, použije se na 

akty v přenesené pravomoci přijímané 

podle tohoto bodu postup stanovený 

v článku 17. 

Odůvodnění 

Nezbytná změna vzhledem k rychlému technologickému vývoji a možnosti, že budou vyvinuty 

nové nebezpečné technologie, které bude třeba urychleně zařadit na kontrolní seznam. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) Komise může odstranit zboží ze 

seznamu, zejména v případě, že 

v důsledku rychle se měnícího 

technologického prostředí se ze zboží 

stane produkt na nižší úrovni nebo 

hromadný produkt, který je snadno 

dostupný nebo technicky lehce 

upravitelný. 

Odůvodnění 

Změna je nezbytná, neboť tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s čl. 16 odst. 2 

písm. b). 

 

Pozměňovací návrh 33 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informace týkající se používání a) veškeré informace týkající se 
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kontrol, včetně údajů o udělování licencí 

(počet, hodnota a typy licencí a související 

místa určení, počet uživatelů všeobecných 

a souhrnných povolení, počet 

hospodářských subjektů s interním 

programem dodržování předpisů, doby 

zpracování, objem a hodnota obchodu se 

zbožím přepravovaným v rámci EU atd.), 

a, pokud jsou k dispozici, údaje o vývozu 

zboží dvojího užití uskutečněném v jiných 

členských státech; 

používání kontrol, včetně údajů 

o udělování licencí (počet, hodnota a typy 

licencí a související místa určení, počet 

uživatelů všeobecných a souhrnných 

povolení, počet hospodářských subjektů 

s interním programem dodržování 

předpisů, doby zpracování, objem 

a hodnota obchodu se zbožím 

přepravovaným v rámci EU atd.), a, pokud 

jsou k dispozici, údaje o vývozu zboží 

dvojího užití uskutečněném v jiných 

členských státech; 

 

Pozměňovací návrh 34 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) informace týkající se prosazování 

kontrol včetně podrobností o vývozcích 

zbavených práva na využití národních nebo 

unijních všeobecných vývozních povolení 

1 , zpráv o porušení, zabavení a použití 

jiných sankcí ; 

b) veškeré informace týkající se 

prosazování kontrol včetně podrobností 

o vývozcích zbavených práva na využití 

národních nebo unijních všeobecných 

vývozních povolení 1, jakýchkoliv zpráv 

o porušení, zabavení a použití jiných 

sankcí; 

 

Pozměňovací návrh 35 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) údaje o citlivých konečných 

uživatelích, aktérech podílejících se na 

podezřelých zakázkách a, jsou-li tyto údaje 

k dispozici, o zvolených trasách. 

c) veškeré údaje o citlivých 

konečných uživatelích, aktérech 

podílejících se na podezřelých zakázkách 

a, jsou-li tyto údaje k dispozici, 

o zvolených trasách. 

Odůvodnění 

Nezbytné z důvodu vnitřní logiky textu. Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacím 

návrhům ke čl. 20 odst. 2 písm. a) a b).  
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Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise a Rada v příslušných 

případech vydají pokyny nebo doporučení 

ohledně osvědčených postupů pro subjekty 

uvedené v tomto nařízení , aby se zajistila 

účinnost režimu kontroly vývozu Unie 

a konzistentnost jeho uplatňování . 

Příslušné orgány členských států rovněž 

v příslušných případech vydají doplňkové 

pokyny pro vývozce, zprostředkovatele 

a přepravce, kteří mají sídlo nebo jsou 

usazeni v daném členském státě. 

1. Komise a Rada v příslušných 

případech vydají pokyny nebo doporučení 

ohledně osvědčených postupů pro subjekty 

uvedené v tomto nařízení, aby se zajistila 

účinnost režimu kontroly vývozu Unie 

a konzistentnost jeho uplatňování. 

Příslušné orgány členských států rovněž 

v příslušných případech vydají doplňkové 

pokyny pro vývozce, zejména malé 

a střední podniky, zprostředkovatele 

a přepravce, kteří mají sídlo nebo jsou 

usazeni v daném členském státě. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise a příslušné orgány 

členských států zajišťují v příslušných 

případech pravidelnou a vzájemnou 

výměnu informací se třetími zeměmi. 

1. Komise a příslušné orgány 

členských států zajišťují v příslušných 

případech pravidelnou a vzájemnou 

výměnu informací se třetími zeměmi, např. 

v rámci dialogu o zboží dvojího užití 

stanoveného v dohodách Unie 

o partnerství a spolupráci a dohodách 

o strategickém partnerství. 
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