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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Nové technológie majú výrazný vplyv na zahraničnú politiku. Či ide o kybernetickú 

bezpečnosť alebo ľudské práva, digitálny obchod alebo rozvoj, musíme zaručiť, aby EÚ 

podporovala príležitosti a obmedzovala hrozby. Cieľom preskúmania nariadenia o položkách 

s dvojakým použitím je zamedziť šíreniu technológií, ktoré škodia našim strategickým 

záujmom alebo porušujú ľudské práva ľudí na celom svete, a tým ešte viac posilniť úlohu EÚ 

ako vedúceho a zodpovedného globálneho aktéra.  

 

Takáto aktualizácia je nevyhnutná v čase rýchlych technologických zmien a meniacej sa 

globálnej geopolitickej rovnováhy. Spravodajkyňa pevne podporuje prístup Komisie, ktorý 

vychádza z ľudskej bezpečnosti, čo sa v mnohých oblastiach snažila vysvetliť. Je 

presvedčená, že tento prístup prispieva k začleňovaniu ľudských práv do zahraničnej a 

obchodnej politiky EÚ a podporuje súlad medzi cieľmi EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky a jej hospodárskymi a obchodnými záujmami. 

 

Vzhľadom na rýchle zmeny, ktorými prechádzajú technológie, nastal správny čas, aby EÚ 

pridala určité technológie kybernetického dohľadu na kontrolný zoznam položiek s dvojakým 

použitím, ktoré môžu byť použité na porušovanie ľudských práv alebo na ohrozenie 

strategických záujmov EÚ. Zároveň platí aj to, že nie každá technológia si vyžaduje kontrolu 

a treba zjednodušiť vývoz takých technológií, ktoré skutočne pomáhajú chrániť ľudské práva, 

napríklad šifrovacích technológií. Musíme tiež zabrániť vzniku zbytočnej záťaže pre 

vývozcov alebo prekážok pre legitímny výskum v oblasti internetovej bezpečnosti. 

 

Cielená kontrola konečného použitia položiek neuvedených na zozname z hľadiska ľudskej 

bezpečnosti je správnym krokom ako zabezpečiť, aby EÚ dokázala zastaviť nezákonné 

transfery. Mala by však byť z právneho hľadiska zrozumiteľnejšia. Položky s dvojakým 

použitím (najmä technológie kybernetického dohľadu) sa často používajú priamo na 

porušovanie ľudských práv, ale môžu aj uľahčovať iné závažné porušenia ľudských práv. 

Napríklad vtedy, ak sa nezákonne získané informácie o obhajcoch ľudských práv alebo 

novinároch následne využijú na ich zatknutie alebo mučenie.  

Musíme vytvoriť nadčasový rámec, v ktorom bude zohľadnená meniaca sa realita. Ak sa 

členské štáty rozhodnú zaviesť cielené kontroly konečného použitia, treba zvážiť zmenu 

kontrolných zoznamov. Pokiaľ ide o samostatný zoznam EÚ zahŕňajúci technológie 

kybernetického dohľadu, mal by byť k dispozícii postup pre naliehavé prípady umožňujúci 

rýchlu reakciu na zmenu situácie v tretích krajinách alebo na nový technologický vývoj, ktorý 

si vyžaduje kontrolu. 

 

Keďže zahraničné transakcie sú čoraz zložitejšie, treba zlepšiť výmenu informácií a zvýšiť 

transparentnosť. Aby sa posilnila zodpovednosť a dohľad, členské štáty by mali sprístupniť 

všetky informácie týkajúce sa licencií. Mali by pritom vychádzať z existujúcich najlepších 

postupov, čo niektoré štáty už dobrovoľne robia. Aby sa vytvorili rovnaké podmienky, v celej 

Únii by mali platiť aj rovnaké pokuty za porušenie nariadenia. 

 

Európsky parlament sa dlhé roky usiluje presadiť aktualizáciu nariadenia o dvojakom použití 

a teraz je dôležité, aby tento proces postupoval čo najrýchlejšie. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 

vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Vzhľadom na to, že sa objavujú 

nové kategórie položiek s dvojakým 

použitím, ako aj v reakcii na výzvy 

Európskeho parlamentu a na náznaky, že 

niektoré technológie kybernetického 

dohľadu vyvezené z Únie boli zneužité 

osobami, ktoré boli spoluzodpovedné alebo 

zodpovedné za riadenie alebo páchanie 

závažného porušovania ľudských práv 

alebo medzinárodného humanitárneho 

práva v situáciách ozbrojeného konfliktu 

alebo vnútornej represie, z dôvodu 

ochrany verejnej bezpečnosti ako aj 

verejnej morálky je vhodné kontrolovať 

vývoz takýchto technológií. Tieto 

opatrenia by nemali prekračovať 

primeranú mieru. Predovšetkým by 

nemali brániť vývozu informačnej a 

komunikačnej technológie využívanej na 

legitímne účely vrátane presadzovania 

práva a výskumu zameranej na 

bezpečnosť internetu. Komisia v úzkej 

konzultácii s členskými štátmi a 

zainteresovanými stranami vypracuje 

usmernenia na podporu praktického 

uplatňovania uvedených kontrol. 

(5) Vznikla nová kategória položiek s 

dvojakým použitím, ktorú tvoria určité 

technológie kybernetického dohľadu 

využívané na priame zasahovanie do 

ľudských práv vrátane práva na 

súkromie, práva na ochranu osobných 

údajov, slobody prejavu a slobody 

združovania, tým že sa používajú na 

sledovanie alebo sťahovanie údajov bez 

konkrétneho, informovaného a 

jednoznačného súhlasu majiteľa alebo 

správcu systému a/alebo na 

znefunkčnenie alebo poškodenie 

cieľového systému. Ako reakcia na výzvy 

Európskeho parlamentu a na dôkazy, že 

niektoré technológie kybernetického 

dohľadu boli zneužité osobami 

spoluzodpovednými alebo zodpovednými 

za riadenie alebo páchanie závažného 

porušovania medzinárodného práva v 

oblasti ľudských práv alebo 

medzinárodného humanitárneho práva v 

krajinách, v ktorých boli zistené závažné 

prípady porušovania ľudských práv, je 

vhodné kontrolovať vývoz takýchto 

technológií. Súčasná úroveň kontroly 

šifrovacích technológií je rovnako v 

rozpore so skutočnosťou, že šifrovanie je 

kľúčovým prostriedkom, ktorým je možné 

zabezpečiť, aby si občania, podniky a 

vlády dokázali chrániť svoje údaje pred 

zločincami a inými kriminálnymi živlami, 

aby sa zaručil prístup k službám a aby sa 

umožnila bezpečná komunikácia, a to aj 

obhajcom ľudských práv. Preto treba 

vývoz šifrovacích technológií ešte viac 

zjednodušiť. 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Vychádzajúc z uvedeného je takisto 

vhodné revidovať vymedzenie pojmu 

položiek s dvojakým použitím a zaviesť 

vymedzenie pojmu technológie 

kybernetického dohľadu. Malo by sa 

takisto spresniť, že kritériá posudzovania z 

hľadiska kontroly vývozu položiek s 

dvojakým použitím zahŕňajú aj úvahy o 

ich možnom zneužití v súvislosti s 

teroristickými činmi alebo porušovaním 

ľudských práv. 

(6) Vychádzajúc z uvedeného je takisto 

vhodné revidovať vymedzenie pojmu 

položiek s dvojakým použitím a zaviesť 

vymedzenie pojmu technológie 

kybernetického dohľadu. Malo by sa 

takisto spresniť, že v kritériách 

posudzovania kontroly vývozu položiek s 

dvojakým použitím je zohľadnený priamy 

a nepriamy vplyv technológií 

kybernetického dohľadu na ľudské práva, 

ako aj ich vplyv na predchádzanie 

teroristickým činom, ako sa uvádza v 

Užívateľskej príručke k spoločnej pozícii 

Rady 2008/944/SZBP1a. 

 _______________________ 

 1a Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP 

z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú 

spoločné pravidlá upravujúce kontrolu 

vývozu vojenskej technológie a materiálu 

(Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).  

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Opatrenia na kontrolu vývozu 

technológií kybernetického dohľadu by 

nemali ísť nad rámec toho, čo je potrebné 

a primerané. Predovšetkým by nemali 

brániť vývozu informačnej a 

komunikačnej technológie využívanej na 

legitímne účely vrátane presadzovania 

práva a výskumu zameraného na 

bezpečnosť internetu. Komisia by mala v 

úzkej konzultácii s členskými štátmi a 
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zainteresovanými stranami vypracovať 

usmernenia na podporu praktického 

uplatňovania týchto opatrení. 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu, keďže vychádza z 

pozmeňujúcich návrhov k odôvodneniam 5 a 6. 

 

Pozmeňujúci návrh   4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Rozsah „univerzálnych“ kontrol, 

ktoré sa za osobitných okolností uplatňujú 

na položky s dvojakým použitím, ktoré nie 

sú uvedené na zozname, by sa mal 

spresniť a harmonizovať a mal by riešiť 

riziko terorizmu a porušovania ľudských 

práv. Náležitá výmena informácií a 

konzultácií vo veci univerzálnych kontrol 

by mala zabezpečiť účinné a konzistentné 

uplatňovanie kontrol v rámci celej Únie. 

Za určitých okolností by sa mali na 

technológie kybernetického dohľadu 

takisto uplatňovať cielené univerzálne 

kontroly. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh   5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) S cieľom znížiť administratívnu 

záťaž pre podniky a príslušné orgány a 

zabezpečiť pritom náležitú úroveň kontroly 

príslušných položiek smerujúcich do 

príslušných miest určenia by sa mali 

zaviesť ďalšie všeobecné vývozné 

povolenia Únie. Pre veľké projekty by sa 

malo zaviesť aj rámcové povolenie, aby sa 

licenčné podmienky prispôsobili 

(15) S cieľom znížiť administratívnu 

záťaž pre podniky, najmä MSP, a príslušné 

orgány a zabezpečiť pritom náležitú úroveň 

kontroly príslušných položiek smerujúcich 

do príslušných miest určenia by sa mali 

zaviesť ďalšie všeobecné vývozné 

povolenia Únie. Pre veľké projekty by sa 

malo zaviesť aj rámcové povolenie, aby sa 

licenčné podmienky prispôsobili 
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špecifickým potrebám priemyslu. špecifickým potrebám priemyslu. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Rozhodnutia aktualizovať spoločný 

zoznam položiek s dvojakým použitím 

uvedených v oddiele A prílohy I a 

podliehajúcich vývozným kontrolám by 

mali byť v zhode s povinnosťami a so 

záväzkami, ktoré členské štáty a Únia 

prijali ako členovia relevantných 

medzinárodných dohôd o režimoch 

nešírenia a kontroly vývozov alebo 

ratifikovaním relevantných 

medzinárodných zmlúv. Rozhodnutia 

aktualizovať spoločný zoznam položiek s 

dvojakým použitím podliehajúcich 

vývozným kontrolám podľa oddielu B 

prílohy I, napríklad pokiaľ ide o 

technológiu kybernetického dohľadu, by 

sa mali prijímať s prihliadnutím na riziko, 

že vývoz takýchto položiek môže prinášať 

závažné porušovanie ľudských práv, 

medzinárodného humanitárneho práva či 

základných bezpečnostných záujmov Únie 

a jej členských štátov. Rozhodnutia 

aktualizovať spoločný zoznam položiek s 

dvojakým použitím podliehajúcich 

vývozným kontrolám podľa oddielu B 

prílohy IV by sa mali prijímať s 

prihliadnutím na záujmy verejnej politiky a 

verejnej bezpečnosti členských štátov 

podľa článku 36 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie. Rozhodnutia aktualizovať 

spoločný zoznam položiek s dvojakým 

použitím podliehajúcich vývozným 

kontrolám podľa oddielov A až J prílohy II 

by sa mali prijímať s prihliadnutím na 

kritériá posudzovania stanovené v tomto 

nariadení. 

(17) Rozhodnutia aktualizovať spoločný 

zoznam položiek s dvojakým použitím 

uvedených v oddiele A prílohy I a 

podliehajúcich vývozným kontrolám by 

mali byť v zhode s povinnosťami a so 

záväzkami, ktoré členské štáty a Únia 

prijali ako členovia relevantných 

medzinárodných dohôd o režimoch 

nešírenia a kontroly vývozov alebo 

ratifikovaním relevantných 

medzinárodných zmlúv. Rozhodnutia 

aktualizovať spoločný zoznam položiek s 

dvojakým použitím podliehajúcich 

vývozným kontrolám podľa oddielu B 

prílohy I, napríklad pokiaľ ide o 

technológie kybernetického dohľadu, by sa 

mali prijímať s prihliadnutím na riziká, 

ktoré vývoz takýchto položiek môže 

prinášať, pokiaľ ide o ich použitie na 

porušovanie medzinárodného práva v 

oblasti ľudských práv alebo 

medzinárodného humanitárneho práva v 

krajinách, v ktorých boli zistené závažné 

prípady porušovania ľudských práv, či 

základných bezpečnostných záujmov Únie 

a jej členských štátov. Rozhodnutia 

aktualizovať spoločný zoznam položiek s 

dvojakým použitím podliehajúcich 

vývozným kontrolám podľa oddielu B 

prílohy IV by sa mali prijímať s 

prihliadnutím na záujmy verejnej politiky a 

verejnej bezpečnosti členských štátov 

podľa článku 36 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie. Rozhodnutia aktualizovať 

spoločný zoznam položiek a miest určenia 

podľa oddielov A až J prílohy II by sa mali 

prijímať s prihliadnutím na kritériá 

posudzovania stanovené v tomto nariadení. 
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Pozmeňujúci návrh   7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) Riziko kybernetických krádeží 

a opätovného vývozu do tretích krajín, 

uvedené v spoločnej pozícii 

2008/944/SZBP, si vyžaduje posilnenie 

ustanovení o položkách s dvojakým 

použitím. 

Odôvodnenie 

Potrebné z dôvodov vnútornej logiky textu, keďže toto odôvodnenie opodstatňuje doplnenie 

článku 14 ods. 1 písm. fa). 

 

Pozmeňujúci návrh   8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Na základe a v rámci obmedzení 

článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie a až do dosiahnutia vyššieho stupňa 

harmonizácie si členské štáty ponechajú 

právo vykonávať kontroly transferov 

určitých položiek s dvojakým použitím v 

rámci Únie na ochranu verejného poriadku 

alebo verejnej bezpečnosti. Z dôvodu 

proporcionality by sa mali revidovať 

kontroly transferu položiek s dvojakým 

použitím v rámci Únie s cieľom 

minimalizovať záťaž pre spoločnosti a 

príslušné orgány. Okrem toho by sa 

zoznam položiek podliehajúcich kontrolám 

transferu podľa oddielu B prílohy IV mal 

periodicky monitorovať so zreteľom na 

technologický a komerčný vývoj a na 

posudzovanie citlivého charakteru 

transferov . 

(21) Na základe a v rámci obmedzení 

článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie a až do dosiahnutia vyššieho stupňa 

harmonizácie si členské štáty ponechajú 

právo vykonávať kontroly transferov 

určitých položiek s dvojakým použitím v 

rámci Únie na ochranu verejného poriadku 

alebo verejnej bezpečnosti. Z dôvodu 

proporcionality by sa mali revidovať 

kontroly transferu položiek s dvojakým 

použitím v rámci Únie s cieľom 

minimalizovať záťaž pre spoločnosti, 

najmä MSP, a príslušné orgány. Okrem 

toho by sa zoznam položiek podliehajúcich 

kontrolám transferu podľa oddielu B 

prílohy IV mal periodicky monitorovať so 

zreteľom na technologický a komerčný 

vývoj a na posudzovanie citlivého 

charakteru transferov. 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (22a) Vzhľadom na význam 

zodpovednosti a verejnej kontroly v 

súvislosti s činnosťami v oblasti kontroly 

vývozu je vhodné, aby členské štáty 

sprístupnili verejnosti všetky príslušné 

licenčné údaje. 

Odôvodnenie 

Potrebné z dôvodov vnútornej logiky textu, pretože toto nové odôvodnenie opodstatňuje 

doplnenie článku 20 ods. 2 písm. a). 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Dosah na súkromný sektor a 

transparentnosť sú základnými prvkami 

účinného režimu kontroly vývozu. Je preto 

vhodné zabezpečiť neustálu aktualizáciu 

usmernení na podporu uplatňovania tohto 

nariadenia a uverejňovanie každoročnej 

správy o vykonávaní kontrol v súlade so 

súčasnou praxou. 

(25) Dosah na súkromný sektor a 

transparentnosť sú základnými prvkami 

účinného režimu kontroly vývozu. Je preto 

vhodné zabezpečiť neustálu aktualizáciu 

usmernení na podporu uplatňovania tohto 

nariadenia a uverejňovanie každoročnej 

správy o vykonávaní kontrol v súlade so 

súčasnou praxou. Keďže usmernenia sú 

dôležité pre výklad niektorých súčastí 

tohto nariadenia, je vhodné, aby boli po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 

sprístupnené verejnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Kontroly vývozu majú vplyv na (29) Kontroly vývozu majú vplyv na 
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medzinárodnú bezpečnosť a obchod s 

tretími krajinami, preto je vhodné rozvíjať 

dialóg a spoluprácu s tretími krajinami s 

cieľom vytvoriť rovnaké podmienky v 

celosvetovom rozsahu a upevniť 

medzinárodnú bezpečnosť. 

medzinárodnú bezpečnosť a obchod s 

tretími krajinami, preto je vhodné rozvíjať 

dialóg a spoluprácu s tretími krajinami s 

cieľom vytvoriť rovnaké podmienky v 

celosvetovom rozsahu a upevniť 

medzinárodnú bezpečnosť. Keďže členské 

štáty tvoria väčšinu signatárov 

Wassenaarskeho usporiadania kontrol 

vývozu konvenčných zbraní a tovaru a 

technológií s dvojakým použitím, môže 

mať stanovenie vysokých noriem na 

úrovni Únie pozitívny dominový efekt na 

celosvetové normy. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. „položky s dvojakým použitím“ sú 

položky vrátane softvéru a technológie, 

ktoré sa môžu používať tak na civilné, ako 

aj na vojenské účely, a zahŕňajú : 

1. „položky s dvojakým použitím“ sú 

položky vrátane softvéru a technológie, 

ktoré sa môžu používať tak na civilné, ako 

aj na vojenské účely, a zahŕňajú položky, 

ktoré možno použiť na navrhovanie, 

vývoj, výrobu alebo používanie jadrových, 

chemických a biologických zbraní a ich 

nosičov vrátane všetkých tovarov, ktoré sa 

dajú použiť tak na nevýbušné použitia, 

ako aj akúkoľvek pomoc pri výrobe 

jadrových zbraní alebo iných jadrových 

výbušných zariadení; 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná, keďže tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s pozmeňujúcim 

návrhom, ktorým sa vypúšťa článok 2 ods. 1 písm. a). 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) položky, ktoré možno použiť na vypúšťa sa 
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navrhovanie, vývoj, výrobu alebo 

používanie jadrových, chemických a 

biologických zbraní a ich nosičov vrátane 

všetkých tovarov, ktoré sa dajú použiť tak 

na nevýbušné použitia, ako aj akúkoľvek 

pomoc pri výrobe jadrových zbraní alebo 

iných jadrových výbušných zariadení; 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. „technológie kybernetického 

dohľadu“ sú položky (hardvér, softvér 

a technológie okrem položiek s dvojakým 

použitím), ktoré možno použiť na 

páchanie vážneho a systematického 

porušovania ľudských práv alebo 

medzinárodného humanitárneho práva, 

najmä práva na súkromie, slobody 

prejavu a slobody zhromažďovania, alebo 

môžu znamenať hrozbu pre 

medzinárodnú bezpečnosť alebo pre 

základné bezpečnostné záujmy Únie a jej 

členských štátov a ktoré sú osobitne 

navrhnuté, aby umožnili utajené 

narušenie informačných a 

telekomunikačných systémov so zámerom 

monitorovať, sťahovať, zhromažďovať a 

analyzovať údaje a/alebo znefunkčniť 

alebo poškodiť cieľový systém bez 

získania konkrétneho, informovaného a 

jednoznačného súhlasu majiteľa alebo 

správcu systémov. Zahŕňajú položky 

súvisiace s týmito technológiami a 

zariadeniami: 

 a)  mobilné telekomunikačné 

odpočúvacie zariadenia; 

 b)  narušiteľský softvér; 

 c)  monitorovacie centrá; 

 d)  zákonné odpočúvacie systémy a 

systémy uchovávania údajov. 
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 Technológie kybernetického dohľadu 

nezahŕňajú položky vytvorené osobitne na 

ktorýkoľvek z týchto účelov: 

 a)  fakturácia; 

 b)  funkcie zberu dát v rámci 

sieťových prvkov (napr. Exchange alebo 

HLR); 

 c)  kvalita sieťovej služby (QoS); 

 d)  spokojnosť používateľa (kvalita 

vyplývajúca zo skúsenosti používateľa – 

QoE); 

 e)  firewally na ochranu siete; 

 f)  vybudovanie, fungovanie, údržba 

alebo ochrana: 

 –  verejnej elektroenergetickej, 

plynárenskej alebo vodárenskej 

infraštruktúry; 

 –  inteligentného riadenia dopravy 

v oblasti civilnej železničnej, cestnej, 

leteckej a vodnej dopravy; 

 –  inžinierskeho projektovania a 

elektronického zdravotníctva; 

 –  priemyselnej výroby; 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná, keďže tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s pozmeňujúcim 

návrhom, ktorým sa vypúšťa článok 2 ods. 1 písm. a). 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. „koncový používateľ“ je 

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba 

alebo subjekt, ktorý je konečným 

prijímateľom a používateľom vyvážaných 

položiek s dvojakým použitím; 
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Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je odôvodnený vnútornou logikou textu, keďže vymedzenie 

koncového používateľa ako skutočného konečného prijímateľa a používateľa položky je 

potrebné s cieľom zabezpečiť, aby informácie, ktoré vývozcovia poskytujú koncovým 

používateľom, boli konkrétne a podrobné a aby umožnili orgánom riadne posúdiť, či sa má 

poskytnúť vývozná licencia. 

 

Pozmeňujúci návrh   16 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 23a. „náležitá starostlivosť“ je proces, 

ktorým podniky môžu identifikovať, 

predchádzať, zmierňovať a zohľadňovať 

to, ako riešia svoj skutočný a možný 

negatívny vplyv na ľudské práva, pričom 

ide o integrálnu súčasť systémov 

obchodného rozhodovania a riadenia 

rizík, ako sa uvádza v hlavných zásadách 

OSN v oblasti podnikania a ľudských 

práv. 

Odôvodnenie 

Potrebné z dôvodu vnútornej logiky textu, keďže tento pozmeňujúci návrh jasne vymedzuje 

pojem, ktorý sa zavádza v návrhu Komisie k článku 4 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh   17 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Pokiaľ ide o vývoz technológií 

kybernetického dohľadu uvedených 

v oddiele B prílohy I, treba požiadať 

o povolenie. 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná, keďže tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s pozmeňujúcim 

návrhom k článku 2 ods. 1, ktorým sa vytvára osobitná kategória „technológií kybernetického 

dohľadu“. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) na použitie osobami, ktoré podľa 

zistenia príslušných medzinárodných 

inštitúcií alebo európskych či 

vnútroštátnych príslušných orgánov boli 

spoluzodpovedné alebo zodpovedné za 

riadenie alebo páchanie závažného 

porušovania ľudských práv alebo 

medzinárodného humanitárneho práva v 

situáciách ozbrojeného konfliktu alebo 

vnútornej represie v krajine konečného 

určenia, a ak existujú dôkazy, že 

navrhovaný konečný používateľ používa 

tieto alebo podobné položky na riadenie 

alebo páchanie takéhoto závažného 

porušovania práv; 

d) na použitie osobami, ktoré boli 

spoluzodpovedné alebo zodpovedné za 

riadenie alebo páchanie porušovania 

medzinárodného práva v oblasti ľudských 

práv alebo medzinárodného humanitárneho 

práva v krajinách, v ktorých príslušné 

orgány OSN, Rada Európy, Únia alebo 

príslušné vnútroštátne orgány zistili 

prípady závažného porušovania ľudských 

práv, a ak existujú dôkazy, že navrhovaný 

koncový používateľ používa tieto alebo 

podobné položky na riadenie alebo 

páchanie takéhoto porušovania práv; 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná, pretože porušovanie ľudských práv s využitím položiek s dvojakým 

použitím často nenapĺňa skutkovú podstatu závažného porušovania ľudských práv. 

Porušovanie ľudských práv s využitím nástrojov kybernetického dohľadu (porušovanie práva 

na súkromie, slobody prejavu atď.) je často predzvesťou iných prípadov porušovania, ktoré 

môžu byť klasifikované ako závažné, ako napríklad mučenia, nedobrovoľného zmiznutia atď. 

Aby sa zvýšila právna istota, treba takisto objasniť, ktoré medzinárodné orgány majú takéto 

prípady posudzovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) na použitie v súvislosti s 

teroristickými činmi. 

e) na použitie osobami, skupinami a 

subjektmi zapojenými do teroristických 

činov, v súvislosti s ktorými sa uplatňujú 

reštriktívne opatrenia stanovené v 

spoločnej pozícii 2001/931/SZBP. 



 

AD\1126803SK.docx 15/25 PE602.925v02-00 

 SK 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná s cieľom zvýšiť právnu istotu a zrozumiteľnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh   20 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak si je vývozca v rámci svojho 

záväzku vykonávať náležitú starostlivosť 

vedomý toho, že položky, ktoré navrhuje 

vyvážať a ktoré nie sú uvedené v prílohe I, 

sú určené vcelku alebo sčasti na akékoľvek 

použitie uvedené v odseku 1, musí o tom 

upovedomiť príslušný orgán , ktorý 

rozhodne o tom, či je účelné podrobiť daný 

vývoz vystaveniu povolenia. 

2. Ak si je vývozca v rámci svojho 

záväzku vykonávať náležitú starostlivosť 

vedomý toho, že položky s dvojakým 

použitím, ktoré navrhuje vyvážať a ktoré 

nie sú uvedené v prílohe I, by mohli byť 

určené vcelku alebo sčasti na akékoľvek 

použitie uvedené v odseku 1, musí o tom 

upovedomiť príslušný orgán, ktorý 

rozhodne o tom, či je účelné podrobiť daný 

vývoz vystaveniu povolenia. 

Odôvodnenie 

Potrebné z dôvodu vnútornej logiky textu, keďže tento pozmeňujúci návrh je spätý 

s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 4 ods. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh   21 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Povolenia na vývoz položiek, ktoré 

nie sú uvedené v zozname, sa udeľuje na 

konkrétne položky a pre konkrétnych 

konečných používateľov. Povolenia 

udeľuje príslušný orgán členského štátu, v 

ktorom vývozca má sídlo alebo je usadený, 

alebo v prípade, že vývozca má sídlo alebo 

je usadený mimo Únie, príslušný orgán 

členského štátu, kde sa položky 

nachádzajú. Povolenia sú platné v celej 

Únii. Povolenia sú platné jeden rok a 

príslušný orgán ich môže obnoviť. 

3. Povolenia na vývoz položiek, ktoré 

nie sú uvedené v zozname, sa udeľuje na 

konkrétne položky a pre konkrétnych 

konečných používateľov. Povolenia 

udeľuje príslušný orgán členského štátu, v 

ktorom vývozca má sídlo alebo je usadený, 

alebo v prípade, že vývozca má sídlo alebo 

je usadený mimo Únie, príslušný orgán 

členského štátu, kde sa položky 

nachádzajú. Povolenia sú platné v celej 

Únii. Povolenia sú platné dva roky a 

príslušný orgán ich môže obnoviť. 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak neprídu žiadne námietky, chápe sa to 

tak, že konzultovaný členský štát nemá 

námietky a uloží požiadavku na povolenie 

pre všetky „v zásade podobné transakcie“. 

Členské štáty informujú svoje colné úrady 

a ostatné príslušné vnútroštátne orgány o 

požiadavkách na povolenie. 

Ak neprídu žiadne námietky, chápe sa to 

tak, že konzultovaný členský štát nemá 

námietky a uloží požiadavku na povolenie 

pre všetky „v zásade podobné transakcie“. 

Členské štáty informujú svoje colné úrady 

a ostatné príslušné vnútroštátne orgány o 

požiadavkách na povolenie. Ďalej, ak 

neprídu žiadne námietky, Komisia posúdi, 

či je nevyhnutné prijať delegované akty s 

cieľom zmeniť zoznamy položiek s 

dvojakým použitím uvedené v prílohe I a 

oddiele B prílohy IV tak, že sa do týchto 

zoznamov podľa postupov stanovených v 

článku 16 doplnia položky uvedené v 

odsekoch 1, 2 a 3. 

Odôvodnenie 

Ak sa všetky členské štáty zhodnú na tom, že na určitý výrobok je potrebná licencia, je 

logické, že treba zvážiť zapísanie tohto výrobku do kontrolného zoznamu s cieľom umožniť 

jeho trvalú kontrolu. 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Individuálne vývozné povolenia a 

rámcové vývozné povolenia sú platné 

jeden rok a príslušný orgán ich môže 

obnoviť. Dĺžku platnosti rámcových 

vývozných povolení pre veľké projekty 

určuje príslušný orgán. 

3. Individuálne vývozné povolenia a 

rámcové vývozné povolenia sú platné dva 

roky a príslušný orgán ich môže obnoviť. 

Dĺžku platnosti rámcových vývozných 

povolení pre veľké projekty určuje 

príslušný orgán. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vývozcovia poskytnú príslušnému orgánu 

všetky relevantné informácie požadované k 

ich žiadostiam o individuálne alebo 

rámcové vývozné povolenie, aby príslušné 

vnútroštátne orgány mali k dispozícii úplné 

informácie najmä o koncovom 

používateľovi, krajine určenia a o 

koncových použitiach vyvážanej položky. 

Vývozcovia poskytnú príslušnému orgánu 

všetky relevantné informácie požadované k 

ich žiadostiam o individuálne alebo 

rámcové vývozné povolenie, aby príslušné 

vnútroštátne orgány mali k dispozícii úplné 

informácie najmä o koncovom 

používateľovi, krajine určenia a o 

koncových použitiach vyvážanej položky. 

V prípade, že sú koncovými používateľmi 

štátne orgány, v poskytnutých 

informáciách sa musí konkrétne uviesť 

čiastkový subjekt, oddelenie, úrad alebo 

organizačná jednotka, ktorá bude 

koncovým používateľom vyvážanej 

položky. 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná s cieľom zabezpečiť, aby bolo čo najpresnejšie uvedené, kto alebo ktorý 

subjekt bude koncovým používateľom výrobku. 

 

Pozmeňujúci návrh   25 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) dodržiavanie ľudských práv v 

krajine konečného určenia, ako aj 

dodržiavanie medzinárodného 

humanitárneho práva uvedenou krajinou; 

b) dodržiavanie práva v oblasti 

ľudských práv v krajine konečného 

určenia, ako aj dodržiavanie 

medzinárodného humanitárneho práva 

uvedenou krajinou; 

 

Pozmeňujúci návrh   26 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno f a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) posilňovanie kontrol, v súlade 

s kritériami uvedenými v spoločnej pozícii 

2008/944/SZBP, pokiaľ ide o vývoz 
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adresovaný spoločnostiam, osobám alebo 

krajinám bez dostatočných 

bezpečnostných prvkov na to, aby 

zabránili hackerskému útoku a/alebo 

kybernetickej krádeži, a do krajín, ktoré 

by potenciálne mohli byť 

sprostredkovateľom pre krajiny, ktoré sú 

na zozname krajín s embargom alebo so 

zákazom vývozu alebo ktoré môžu 

predstavovať hrozbu pre ľudské práva; 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná, keďže tento pozmeňujúci návrh je logickým rozšírením zoznamu 

uvedeného v článku 14 ods. 1, ktorý už bol podstatne zmenený v návrhu Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh   27 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno f b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fb) správanie kupujúcej krajiny voči 

medzinárodnému spoločenstvu, najmä 

pokiaľ ide o jej postoj k terorizmu, 

povahu jej spojenectiev a dodržiavanie 

medzinárodného práva; 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná, keďže tento pozmeňujúci návrh je logickým rozšírením zoznamu 

uvedeného v článku 14 ods. 1, ktorý už bol podstatne zmenený v návrhu Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh   28 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno f c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fc) zlučiteľnosť vývozov položiek 

alebo zariadení s dvojakým použitím 

s technickými a hospodárskymi 

schopnosťami prijímajúcej krajiny, 

zohľadňujúc pri tom, že je vhodné, aby 

štáty plnili svoje legitímne bezpečnostné 

a obranné potreby s čo najmenším 
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odklonom ľudských a hospodárskych 

zdrojov na vyzbrojovanie; 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná, keďže tento pozmeňujúci návrh je logickým rozšírením zoznamu 

uvedeného v článku 14 ods. 1, ktorý už bol podstatne zmenený v návrhu Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh   29 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty neudelia alebo 

odvolajú individuálne alebo rámcové 

vývozné povolenie alebo povolenie na 

poskytovanie sprostredkovateľských 

služieb alebo technickej pomoci podľa 

tohto nariadenia, ak: 

 a)  existuje vážne riziko toho, že by sa 

dané položky mohli použiť na 

porušovanie ľudských práv; 

 b)  právny rámec alebo technický 

režim v krajine určenia neposkytuje 

dostatočné záruky proti vážnemu 

porušovaniu ľudských práv. 

Odôvodnenie 

V prípade zdokumentovaného závažného porušovania medzinárodného práva v oblasti 

ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva musí byť odmietnutie alebo 

odvolanie vývozného povolenia povinné. Európska únia nesmie porušovanie ľudských práv 

umožniť za žiadnych okolností. Je legitímne zaviesť rovnakú logiku povinnosti vydať 

odmietavé rozhodnutie, aká už funguje v rámci kontroly vývozu konvenčných zbraní, keď 

členské štáty odmietnu vydať vývozné licencie v prípade nesúladu s kritériami 1, 2, 3 alebo 4 

spoločnej pozície 2008/944/SZBP. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia a Rada sprístupnia 2. Po nadobudnutí účinnosti tohto 
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usmernenia a/alebo odporúčania na 

zabezpečenie spoločného posúdenia rizika 

príslušnými orgánmi členských štátov s 

cieľom uplatniť uvedené kritériá. 

nariadenia sprístupnia Komisia a Rada 

usmernenia a/alebo odporúčania na 

zabezpečenie spoločného posúdenia rizika 

príslušnými orgánmi členských štátov s 

cieľom uplatniť uvedené kritériá. 

Odôvodnenie 

Táto zmena je potrebná z toho dôvodu, že usmernenia sú veľmi dôležité nástroje výkladu pre 

zainteresované strany. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Zoznam položiek s dvojakým 

použitím uvedený v oddiele B prílohy I sa 

môže meniť, ak je to nevyhnutné 

vzhľadom na riziko, že vývoz takýchto 

položiek môže prinášať závažné 

porušovanie ľudských práv, 

medzinárodného humanitárneho práva či 

základných bezpečnostných záujmov Únie 

a jej členských štátov. 

b) Zoznam položiek s dvojakým 

použitím uvedený v oddiele B prílohy I sa 

môže meniť, ak je to nevyhnutné 

vzhľadom na riziko, že vývoz takýchto 

položiek môže prinášať závažné 

porušovanie ľudských práv, 

medzinárodného humanitárneho práva či 

základných bezpečnostných záujmov Únie 

a jej členských štátov. Ak je z naliehavých 

závažných dôvodov potrebné vyňať alebo 

doplniť špecifické výrobky v oddiele B 

prílohy I, postup stanovený v článku 17 sa 

uplatňuje na delegované akty prijaté 

podľa tohto odseku. 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná vzhľadom na rýchly vývoj technológií a na možnosť vývoja nových 

nebezpečných technológií, ktoré treba bezodkladne doplniť do kontrolného zoznamu. 

 

Pozmeňujúci návrh   32 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) Komisia môže položky zo zoznamu 

odstrániť, a to najmä vtedy, keď sa v 
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rámci rýchlo sa meniaceho 

technologického prostredia výrobky 

medzičasom stali výrobkami nižšej triedy 

alebo sériovo vyrábanými výrobkami, 

ľahko dostupnými alebo technicky ľahko 

zmeniteľnými. 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná, keďže tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s článkom 16 ods. 2 

písm. b). 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) informácie o uplatňovaní kontrol 

vrátane licenčných údajov (počet, hodnota 

a druhy licencií a súvisiacich miest určenia, 

počet používateľov všeobecných a 

rámcových povolení, počet operátorov s 

programom vnútorného súladu, časy 

spracovania, objem a hodnotu obchodu , 

ktorý je predmetom transferu v rámci EÚ 

atď.) a pokiaľ sú dostupné, údaje o 

vývozoch položiek s dvojakým použitím 

uskutočnených v iných členských štátoch; 

a) všetky informácie o uplatňovaní 

kontrol vrátane licenčných údajov (počet, 

hodnota a druhy licencií a súvisiacich 

miest určenia, počet používateľov 

všeobecných a rámcových povolení, počet 

operátorov s programom vnútorného 

súladu, časy spracovania, objem a hodnotu 

obchodu, ktorý je predmetom transferu v 

rámci EÚ, atď.) a, pokiaľ sú dostupné, 

údaje o vývozoch položiek s dvojakým 

použitím uskutočnených v iných členských 

štátoch; 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) informácie o presadzovaní kontrol 

vrátane informácií o vývozcoch, ktorým 

bolo odňaté právo využívať národné alebo 

únijné všeobecné vývozné povolenia 1 , 

správ o porušovaní predpisov, zhabanom 

tovare a uplatňovaní iných sankcií; 

b) všetky informácie o presadzovaní 

kontrol vrátane informácií o vývozcoch, 

ktorým bolo odňaté právo využívať 

národné alebo únijné všeobecné vývozné 

povolenia 1, akýchkoľvek správ o 

porušovaní predpisov, zhabanom tovare a 

uplatňovaní iných sankcií; 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) údaje o citlivých koncových 

používateľoch, účastníkoch podozrivých 

obstarávacích činností, a ak sú dostupné, o 

použitých trasách. 

c) všetky údaje o citlivých koncových 

používateľoch, účastníkoch podozrivých 

obstarávacích činností, a ak sú dostupné, o 

použitých trasách. 

Odôvodnenie 

Potrebné z dôvodu vnútornej logiky textu. Tento pozmeňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcim 

návrhom k článku 20 ods. 2 písm. a) a b). 

 

Pozmeňujúci návrh   36 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia a Rada podľa potreby 

poskytnú usmernenia a/alebo odporúčania 

o najlepších postupoch pre subjekty 

uvedené v tomto nariadení s cieľom 

zabezpečiť efektívnosť režimu Únie na 

kontrolu vývozu a konzistentnosť jeho 

uplatňovania . Príslušné orgány členských 

štátov v prípade potreby poskytnú aj 

doplňujúce usmernenia pre vývozcov, 

sprostredkovateľov a tranzitných 

operátorov so sídlom alebo usadených v 

danom členskom štáte. 

1. Komisia a Rada podľa potreby 

poskytnú usmernenia a/alebo odporúčania 

o najlepších postupoch pre subjekty 

uvedené v tomto nariadení s cieľom 

zabezpečiť efektívnosť režimu Únie na 

kontrolu vývozu a konzistentnosť jeho 

uplatňovania. Príslušné orgány členských 

štátov v prípade potreby poskytnú aj 

doplňujúce usmernenia pre vývozcov, 

najmä MSP, sprostredkovateľov 

a tranzitných operátorov so sídlom alebo 

usadených v danom členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh   37 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia a príslušné orgány 

členského štátu podľa potreby udržujú 

pravidelnú a recipročnú výmenu informácií 

1. Komisia a príslušné orgány 

členského štátu podľa potreby udržujú 

pravidelnú a recipročnú výmenu informácií 

s tretími krajinami, a to aj v kontexte 



 

AD\1126803SK.docx 23/25 PE602.925v02-00 

 SK 

s tretími krajinami. dialógu o položkách s dvojakým použitím 

podľa dohôd Únie o partnerstve 

a spolupráci a dohôd Únie o strategickom 

partnerstve. 
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