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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský obranný trh, jehož obrat činí přibližně 70 miliard EUR, je v něm zaměstnáno zhruba 
770 000 lidí a který zahrnuje široké spektrum produktů, je významným průmyslovým 
odvětvím. Stávající roztříštěné regulační prostředí však představuje hlavní překážku 
konkurenceschopnosti odvětví spojených s obranou a v jeho důsledku vzniká vážné nebezpečí 
pro bezpečnost dodávek evropských produktů pro obranné účely. 

Roztříštěnost trhu je výsledkem existence 27 vnitrostátních systémů udělování licencí, které 
vyplynuly z úsilí členských států udržet si nad vývozem produktů pro obranné účely kontrolu. 
Jednotlivé vnitrostátní systémy se od sebe podstatně liší, pokud jde o uplatňované postupy, 
oblasti působnosti, příslušné orgány a požadované lhůty, což společnostem působí značnou  
administrativní zátěž (výše celkových nákladů se odhaduje na 3 miliardy EUR ročně). Dlouhé 
dodací lhůty a nejistota pramenící z nutnosti udělovat jednotlivé licence navíc brání 
průmyslové spolupráci v obranném sektoru. To má nepříznivý dopad zejména na malé 
a střední podniky, které se proto jako subdodavatelé často nemohou podílet na velkých 
průmyslových projektech. Konečně neexistence skutečného vnitřního trhu v tomto sektoru 
snižuje hospodářskou účinnost, a tím omezuje konkurenceschopnost evropských společností.

S cílem řešit roztříštěnost trhu, snížit byrokratické zatížení a podpořit inovaci 
a konkurenceschopnost, aniž by se přitom členské státy vzdaly kontroly nad svými zásadními 
zájmy v oblasti obrany a bezpečnosti, předložila Komise v prosinci 2007 komplexní balíček 
iniciativ, které mají fungování obranného trhu zlepšit. Součástí tohoto balíčku je i navrhovaná 
směrnice, jejímž účelem je zmírnění překážek, které v současnosti brání obchodování 
s produkty pro obranné účely uvnitř Společenství, aby se zvýšila průmyslová spolupráce, 
optimalizovaly dodavatelské řetězce a aby se dosáhlo úspor z rozsahu. Konkrétně návrh 
nahrazuje stávající vnitrostátní požadavky na udělování licencí a systémy jejich udělování 
efektivnějším a harmonizovaným systémem obecných či souhrnných licencí, v němž se 
udělování jednotlivých licencí stává výjimkou. Upřednostňován je model obecných licencí, 
u kterých existují jen omezené důvody k obavám, pokud jde o bezpečnost (zejména s ohledem 
na zamezení nežádoucímu opětovnému vývozu), neboť tyto otázky přecházejí do kompetencí 
vlád členských států EU nebo certifikovaných společností. Zárukou pro členské státy, že 
společnosti v jiném členském státě budou dodržovat jejich stávající vývozní omezení, by 
v tomto případě měl být harmonizovaný postup certifikace společností. 

Navrhovatel tuto iniciativu vítá. Uplatňováním zásad vnitřního trhu na produkty pro obranné 
účely se posílí konkurenceschopnost a technologická základna evropské obrany. 
Z geopolitického hlediska je silná a dynamická průmyslová základna obrany v Evropě rovněž 
zásadním předpokladem autonomie EU. Odstraněním zbytečné byrokratické zátěže (pro 
ilustraci – v roce 2006 bylo vydáno přibližně 11 500 licencí, z nichž ani 10 žádostí nebylo 
zamítnuto) a zjednodušením daných podmínek a postupů se sníží administrativní zátěž a celý 
sektor se posílí.

Zároveň je však důležité zohlednit specifičnost obranného trhu a potřebu zajistit vnitrostátní 
politiky v oblasti bezpečnosti a obrany. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména těmto 
bodům:
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Za prvé je důležité, aby si členské státy zachovaly autonomii v oblasti vývozní politiky 
produktů pro obranné účely. Navrhovatel by přivítal, kdyby Rada podnikla další kroky 
směrem k hlubší spolupráci mezi členskými státy, např. tím, že kodex chování pro vývoz 
zbraní učiní závaznějším, jak nedávno ve svém usnesení znovu požadoval Evropský 
parlament1. Tak tomu však v současné situaci není. Členské státy, které mají přísnější vývozní 
politiku než ostatní, by mohly transfery uvnitř Společenství přijmout pouze v případě, že 
vyvážející členský stát jejich vývozní omezení dodrží. Návrh obsahuje několik ustanovení, 
které jsou pro členské státy zárukou jejich autonomie – např. si mohou určit, kterým 
produktům jednotlivé typy licencí odpovídají, a rovněž si mohou samy definovat zvláštní 
podmínky těchto licencí (včetně vývozních omezení).  

Za druhé nezbytnou podmínkou účinného fungování navrhovaného systému by bylo posílení 
kontrol na vnějších hranicích Společenství. Společnosti by jinak mohly chtít vývozní kontroly 
ve vlastní zemi „obcházet“ tím, že své produkty přemístí přes další členské státy až tam, kde 
jsou kontroly mírnější. Návrh nabízí řešení v podobě dodatečného času na odborné zkoumání 
problému. Navíc bylo do návrhu zařazeno několik opatření zaměřených na „budování 
vzájemné důvěry“, jako je např. možnost vydávat jednotlivé licence v případě pochybných 
transakcí nebo transferů citlivých produktů a „ochranná doložka“ použitelná za výjimečných 
okolností, kdy je vážně ohrožena vnitrostátní bezpečnost. Současně je však důležité, aby 
všechny členské státy zavedly účinné politiky vymáhání, včetně sankcí.

Závěrem navrhovatel vyjadřuje své přesvědčení, že v této oblasti je velmi podstatným prvkem 
transparentnost. Transfery a opětovné transfery uvnitř Společenství by ztížily možnost 
sledovat, kde určité produkty pro obranné účely končí. Proto by bylo vhodné, aby členské 
státy zvýšily transparentnost tím, že budou zveřejňovat vývozní seznamy a/nebo licence.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Právní a správní předpisy členských 
států upravující transfer produktů pro 
obranné účely uvnitř Společenství obsahují 
rozdíly, které mohou bránit volnému 
pohybu produktů pro obranné účely a 

(3) Právní a správní předpisy členských 
států upravující transfer produktů pro 
obranné účely uvnitř Společenství obsahují 
rozdíly, které mohou bránit volnému 
pohybu produktů pro obranné účely a 

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o Kodexu chování EU pro vývoz zbraní – nepřijetí 
společného postoje Radou a nedosažení právní závaznosti kodexu.
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mohou představovat narušení hospodářské 
soutěže v rámci vnitřního trhu.

mohou představovat narušení hospodářské 
soutěže v rámci vnitřního trhu tím, že 
znesnadňují inovaci, průmyslovou 
spolupráci a konkurenceschopnost 
obranného trhu v Evropské unii.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit nevýhody současného stavu z ekonomického hlediska.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Aby se vyrovnalo postupné nahrazení 
předběžné individuální kontroly produktů 
pro obranné účely v členském státě původu 
obecnou kontrolou ex-post, měly by být 
vytvořeny podmínky pro vzájemnou 
důvěru zahrnutím záruk, které zajistí, že 
produkty pro obranné účely nejsou 
vyváženy v rozporu s vývozními 
omezeními do třetích zemí.

(26) Aby se vyrovnalo postupné nahrazení 
předběžné individuální kontroly produktů 
pro obranné účely v členském státě původu 
obecnou kontrolou ex-post, měly by být 
vytvořeny podmínky pro vzájemnou 
důvěru zahrnutím záruk, které zajistí, že 
produkty pro obranné účely nejsou 
vyváženy v rozporu s vývozními 
omezeními do třetích zemí. Tato zásada by 
rovněž měla být dodržována v případech, 
kdy jsou produkty pro obranné účely před 
vývozem do třetí země přemísťovány přes 
další členské státy.  

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zajistit, aby společnosti neměly možnost „obcházet“ vývozní kontroly ve vlastní 
zemi tím, že své produkty před vývozem za hranice EU přemísťují přes další členské státy.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Seznam produktů pro obranné účely v 
příloze by měl být aktualizován v souladu 
se Společným vojenským seznamem EU.

(34) Je důležité, aby byl seznam produktů 
pro obranné účely aktualizován 
flexibilním a harmonizovaným způsobem 
a odpovídal vývoji produktů a trhu. 
Seznam produktů pro obranné účely v 
příloze by proto měl být aktualizován v 
souladu se Společným vojenským 
seznamem EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pro postupné budování vzájemné 
důvěry je nezbytné, aby členské státy 
stanovily účinná opatření k zajištění 
provádění ustanovení této směrnice a 
zejména těch ustanovení, která stanoví, že 
společnosti musí dodržovat společná 
kritéria certifikace a omezení dalšího 
použití produktů pro obranné účely po 
uskutečnění transferu.

(35) Pro postupné budování vzájemné 
důvěry je nezbytné, aby členské státy 
stanovily účinná opatření, včetně sankcí, k 
zajištění provádění ustanovení této 
směrnice a zejména těch ustanovení, která 
stanoví, že společnosti musí dodržovat 
společná kritéria certifikace a omezení 
dalšího použití produktů pro obranné účely 
po uskutečnění transferu.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit, aby společnosti neměly možnost „obcházet“ vývozní kontroly ve vlastní zemi 
tím, že své produkty před vývozem za hranice EU přemísťují přes další členské státy, měly by 
všechny členské státy zavést účinné sankce proti společnostem, které ustanovení této směrnice 
nedodržují.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Je důležité, aby s ohledem na 
transfery produktů pro obranné účely 
uvnitř Společenství a na jejich vývoz do 
třetích zemí zavedly členské státy opatření 
pro zajištění transparentnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Velmi důležitým prvkem je v této oblasti transparentnost. Transfery a opětovné transfery 
uvnitř Společenství by ztížily možnost sledovat, kde určité produkty pro obranné účely končí. 
Proto by bylo vhodné, aby členské státy zvýšily transparentnost tím, že budou zveřejňovat 
vývozní seznamy a/nebo licence.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy udělí dodavatelům 
usazeným na jejich příslušných územích 
obecné, souhrnné nebo individuální licence 
k transferu.

2. Členské státy udělí dodavatelům 
usazeným na jejich příslušných územích 
obecné, souhrnné nebo individuální licence 
k transferu za předpokladu, že splňují 
podmínky k nim připojené.

Or. en

Odůvodnění

Právní vyjasnění. Je důležité zdůraznit, že členské státy podmínky, které společnosti musí 
splnit, aby jim byla udělena licence, stanovují autonomně.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy udělí souhrnné licence k 
transferu na základě žádosti
individuálnímu dodavateli povolující jeden 
nebo několik transferů jednoho nebo 
několika produktů pro obranné účely 
jednomu nebo několika příjemcům v jiném 
členském státě.

1. Členské státy udělí souhrnné licence k 
transferu individuálnímu dodavateli na 
základě jeho žádosti a za předpokladu, že 
splňuje podmínky k nim připojené, 
přičemž tyto licence povolují jeden nebo 
několik transferů jednoho nebo několika 
produktů pro obranné účely jednomu nebo 
několika příjemcům v jiném členském 
státě.

Or. en

Odůvodnění

Právní vyjasnění. Je důležité zdůraznit, že členské státy podmínky, které společnosti musí 
splnit, aby jim byla udělena licence, stanovují autonomně.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy udělí individuální licence k 
transferu na základě žádosti
individuálnímu dodavateli povolující jeden 
transfer produktů pro obranné účely 
jednomu příjemci pouze v jednom z těchto 
případů:

Členské státy udělí individuální licence k 
transferu individuálnímu dodavateli na 
základě jeho žádosti a za předpokladu, že 
splňuje podmínky k nim připojené, 
přičemž tyto licence povolují jeden transfer 
produktů pro obranné účely jednomu 
příjemci pouze v jednom z těchto případů:

Or. en

Odůvodnění

Právní vyjasnění. Je důležité zdůraznit, že členské státy podmínky, které společnosti musí 
splnit, aby jim byla udělena licence, stanovují autonomně.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
produktů pro obranné účely příjemce 
informovali o podmínkách licence k 
transferu související s produkty pro 
obranné účely.

1. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
produktů pro obranné účely příjemce 
informovali o podmínkách licence k 
transferu souvisejících s konečným užitím, 
opětovným transferem nebo vývozem
produktů pro obranné účely.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby se informace týkající se vývozních omezení dostaly nejen k prvnímu 
příjemci, ale aby byly v případě transferů produktů přes více členských států předávány.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby si dodavatelé 
vedli podrobné záznamy o svých 
transferech v souladu s platnou praxí v 
příslušném členském státě. Takové 
záznamy musí zahrnovat obchodní 
dokumenty obsahující tyto informace:

3. Členské státy zajistí, aby si dodavatelé 
vedli podrobné záznamy o svých 
transferech v souladu s platnou praxí v 
příslušném členském státě, a pravidelně 
ověřují, zda se tak děje. Takové záznamy 
musí zahrnovat obchodní dokumenty 
obsahující tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly nejenom zajistit, aby dodavatelé na jejich území vedli podrobné 
záznamy o svých transferech, ale rovněž tuto skutečnost pravidelně kontrolovat.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) popis produktu pro obranné účely; (a) popis produktu pro obranné účely a 
odkaz na něj ve Společném vojenském 
seznamu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) množství produktů pro obranné účely a 
data transferu;

(b) množství a hodnota produktů pro 
obranné účely a data transferu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Záznamy uvedené v odstavci 3 se 
uchovávají po dobu nejméně tří let od 
konce kalendářního roku, ve kterém se 
transfer uskutečnil. Předkládají se na 
žádost příslušných orgánů členského státu, 
ve kterém je dodavatel usazen.

4. Záznamy uvedené v odstavci 3 se 
uchovávají po dobu nejméně sedmi let od 
konce kalendářního roku, ve kterém se 
transfer uskutečnil. Předkládají se na 
žádost příslušných orgánů členského státu, 
ve kterém je dodavatel usazen.

Or. en

Odůvodnění

Doba přístupu orgánů členských států k záznamům dodavatelů se prodlužuje ze tří na sedm 
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let. Prodloužení umožní, aby byl proces transparentnější, a zároveň se prodlouží doba pro 
vyšetřování případných porušení právních předpisů nebo nařízení, jimiž byla směrnice 
provedena ve vnitrostátním právu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) písemný závazek společnosti 
podepsaný vedoucím pracovníkem 
uvedeným v písmenu c), že jeho společnost 
učiní všechny nezbytné kroky k dodržení a 
prosazení všech konkrétních podmínek 
spojených s konečným užitím a vývozem 
každé konkrétní získané součástky či 
produktu.

(d) písemný závazek společnosti 
podepsaný vedoucím pracovníkem 
uvedeným v písmenu c), že jeho společnost 
učiní všechny nezbytné kroky k dodržení a 
prosazení všech konkrétních podmínek 
spojených s konečným užitím, opětovným 
transferem a vývozem každé konkrétní 
získané součástky či produktu.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby byla vývozní omezení dodržována a vymáhána nejen v prvním 
přijímajícím členském státu, ale aby se tak dělo i ve všech dalších členských státech v případě, 
že se přes ně uskutečňuje transfer produktů. Je proto nutné si předávat informace a řídit se 
jimi.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) písemný závazek společnosti 
podepsaný vedoucím pracovníkem 
uvedeným v písmenu c), v němž se 
příslušným orgánům s náležitou pozorností 
poskytnou podrobné informace jako 
odpověď na žádosti a otázky týkající se 
konečných uživatelů či konečného použití 
všech produktů společností vyvážených, 
přepravovaných či přijímaných v rámci 
licence k transferu z jiného členského 

(e) písemný závazek společnosti 
podepsaný vedoucím pracovníkem 
uvedeným v písmenu c), v němž se 
příslušným orgánům s náležitou pozorností 
poskytnou podrobné informace jako 
odpověď na žádosti a otázky týkající se 
konečných uživatelů či konečného použití 
všech produktů společností vyvážených, 
přepravovaných či přijímaných v rámci 
obecné licence k transferu z jiného 
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státu; členského státu;

Or. en

Odůvodnění

Právní vyjasnění. Certifikace má význam pouze v případě obecné licence k transferu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Byl-li vyžádán souhlas členského státu 
původu k zamýšlenému vývozu a tento 
souhlas nebyl obržen, musí členské státy 
konzultovat členský stát původu.

2. Byl-li vyžádán souhlas členského státu 
původu k zamýšlenému vývozu a tento 
souhlas nebyl obdržen, musí členské státy 
konzultovat členský stát původu. V 
případě, že po této konzultaci členský stát 
neobdrží požadovaný souhlas členského 
státu původu k zamýšlenému vývozu, tento 
vývoz se neuskuteční a Komise a členské 
státy o tom jsou informovány.

Or. en

Odůvodnění
Opětovný vývoz do třetí země se nesmí uskutečnit tehdy, pokud členský stát původu s tímto 
vývozem nesouhlasí.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 10 a (nový) – před kapitolou IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Transparentnost

Členské státy mohou zveřejnit relevantní, 
nedůvěrné informace stanovené v této 
kapitole.
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Or. en

Odůvodnění

Velmi důležitým prvkem je v této oblasti transparentnost. Transfery a opětovné transfery 
uvnitř Společenství by ztížily možnost sledovat, kde určité produkty pro obranné účely končí. 
Proto by bylo vhodné, aby členské státy zvýšily transparentnost tím, že zveřejní (nedůvěrné)  
informace, které obdrží od dodavatelů, informace o postupu certifikace a o vývozních 
omezeních. Zvýšila by se tak kontrola ze strany Parlamentu i veřejnosti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise může předkládat návrhy na 
změny v příloze s cílem zahrnout nebo 
vyloučit určité produkty.

Or. en

Odůvodnění

Příloha by měla být přizpůsobována nejen vývoji produktů, ale rovněž by mělo být možné 
případně měnit seznam produktů např. proto, aby mohl rozšířen o nehmotné produkty, jako 
jsou data nebo software, které s určitými produkty pro obranné účely úzce souvisejí. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 15 a (nový) – část kapitoly VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Vymáhání

1. Členské státy stanoví opatření, jimiž se 
uplatní sankce při porušení ustanovení 
této směrnice.
2. Tato opatření musí být účinná, 
přiměřená a odrazující.
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3. Členské státy o těchto opatřeních 
neprodleně informují Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit, aby společnosti neměly možnost „obcházet“ vývozní kontroly ve vlastní zemi 
tím, že své produkty před vývozem za hranice EU přemísťují přes další členské státy, měly by 
všechny členské státy zavést účinné sankce proti společnostem, které ustanovení této směrnice 
nedodržují.
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