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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski obrambni trg ima približno 70 milijard EUR prometa, zaposluje približno 770.000 
ljudi in zajema širok spekter proizvodov ter je pomembni industrijski sektor. Vendar je 
sedanja razdrobljenost zakonodajnega okolja velika ovira za konkurenčnost obrambne 
industrije in predstavlja precejšno nevarnost za varnost oskrbe evropskih obrambnih 
proizvodov.

Ta razdrobljenost trga je posledica obstoja 27 nacionalnih režimov izdaje dovoljenj, saj  
države članice želijo nadzirati izvoz obrambnih proizvodov. Nacionalni sistemi se zelo 
razlikujejo glede postopkov, področja uporabe, pristojnih organov in zahtevanih zaostankov, 
kar podjetjem povzroča precejšni upravni strošek (celoten znesek naj bi letno presegal 3 
milijarde EUR). Poleg tega dolga časovna priprava in negotovost zaradi potrebe po 
posameznih dovoljenjih preprečujeta industrijsko sodelovanje v obrambnem sektorju. To še 
posebej škoduje malim in srednjim podjetjem, ki pogosto ne morejo sodelovati v velikih 
industrijskih projektih kot podizvajalci. Tudi dejstvo, da v tem sektorju ni dejanskega 
notranjega trga, zmanjšuje gospodarsko učinkovitost in tako zavira konkurenčnost evropskih 
podjetij.

Da bi se odzvala na to razdrobljenost trga, poenostavila birokratske postopke ter povečala 
inovativnost in konkurenčnost, ne da bi države članice morale žrtvovati svoj nadzor nad 
pomembnimi obrambnimi in varnostnimi interesi, je Komisija decembra 2007 predložila 
obsežen paket pobud za izboljšanje delovanja obrambnega trga. Predlagana direktiva je del 
tega paketa in je namenjena zmanjševanju sedanjih ovir pri trgovini obrambnih proizvodov 
znotraj Skupnosti, da bi se povečalo industrijsko sodelovanje, izboljšale dobavne verige in 
vzpostavila ekonomija obsega. Predlog z učinkovitim in usklajenim sistemom splošnih ali 
globalnih dovoljenj, kjer posamezna dovoljenja postanejo izjema, dejansko nadomešča 
veljavne nacionalne zahteve in sisteme za izdajo dovoljenj. Prednost ima model splošnega 
dovoljenja, pri katerem so skrbi glede varnosti (zlasti glede preprečevanja nezaželenega 
ponovnega izvoza) omejene, saj so prenesene na vlade držav članic EU ali na certificirana 
podjetja. V zadnjem primeru se lahko države članice z usklajenim postopkom izdaje dovoljenj 
prepričajo o zanesljivosti podjetij v drugih državah članicah glede spoštovanja njihovih 
izvoznih omejitev.

Pripravljavec mnenja pozdravlja to pobudo. Z uporabo načel notranjega trga pri obrambnih 
proizvodih bosta povečani konkurenčnost in tehnološka osnova evropske obrambe. To pa ima 
tudi geopolitični pomen, saj je močna in dinamična industrijska obrambna osnova v Evropi 
bistvena za zagotovitev avtonomije EU. Z zmanjšanjem nepotrebne birokracije (na primer v 
letu 2006 je bilo izdanih približno 11.500 dovoljenj, od teh pa je bilo zavrnjenih le 10 prošenj) 
ter poenostavitvijo pogojev in postopkov bo zmanjšano upravno breme celotnega sektorja, ki 
bo zato močnejši.

Vendar morajo biti upoštevane posebne značilnosti obrambnega trga in tudi potreba po zaščiti 
nacionalnih varnostnih in obrambnih politik. Zlasti je treba upoštevati naslednje:

Pomembno je, da države članice ohranijo svojo avtonomijo pri izvozni politiki obrambnih 
proizvodov. Pripravljavec mnenja si želi, da bi Svet sprejel nadaljnje ukrepe za širše 
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sodelovanje med državami članicami, na primer tako, da postane kodeks ravnanja glede 
izvoza orožja bolj zavezujoč, kot je bilo nedavno ponovno pozvano v resoluciji1 Parlamenta. 
Svet pa tega še ni storil. Države članice, ki imajo strožjo izvozno politiko kot druge, bi lahko 
sprejele prenose znotraj Skupnosti le, če bodo izvozne države članice spoštovale njihove 
izvozne omejitve. Predlog vsebuje več določb za zagotovitev avtonomije držav članic. Te 
lahko same določajo proizvode, ki ustrezajo različnim vrstam dovoljenj, in tudi posebne 
pogoje teh dovoljenj (vključno z izvoznimi omejitvami).

Poleg tega bo predlagani sistem učinkovito deloval le, če bo na zunanjih mejah Skupnosti 
poostren nadzor. Drugače bi lahko podjetja zamikalo, da se izognejo izvoznemu nadzoru v 
svoji državi, tako da svoje proizvode prenesejo preko več držav članic, kjer je nadzor manjši. 
Predlog se odziva na to vprašanje tako, da omogoča več časa za razvoj strokovnega znanja. 
Vključeni so tudi različni ukrepi za povečanje medsebojnega zaupanja, kot je možnost izdaje 
posameznih dovoljenj v primeru dvomljivih transakcij ali prenosov občutljivih proizvodov ter 
zaščitna klavzula za izjemne razmere v povezavi z resno nevarnostjo za nacionalno varnost. 
Vendar je pomembno, da vse države članice sprejmejo učinkovite politike izvrševanja, 
vključno s sankcijami.

Nazadnje pripravljavec mnenja meni, da je preglednost na tem področju zelo pomembna. 
Prenosi in kasnejši prenosi znotraj Skupnosti bi otežili spremljanje končne destinacije 
nekaterih obrambnih proizvodov. Zato bi bilo dobro, da države članice izboljšajo preglednost, 
tako da objavijo sezname izvoza in/ali izvoznih dovoljenj.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Zakoni, predpisi in upravni ukrepi v 
državah članicah glede prenosov 
obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti 
vsebujejo neskladja, ki lahko ovirajo prost 
pretok obrambnih proizvodov in izkrivljajo 
konkurenco na notranjem trgu.

(3) Zakoni, predpisi in upravni ukrepi v 
državah članicah glede prenosov 
obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti 
vsebujejo neskladja, ki lahko ovirajo prost 
pretok obrambnih proizvodov in izkrivljajo 
konkurenco na notranjem trgu, ovirajo 
inovativnost, industrijsko sodelovanje ter 
konkurenčnost obrambnega trga v 

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2008 o Kodeksu ravnanja EU glede izvoza orožja –
neuspeh Sveta pri sprejemanju skupnega stališča in preoblikovanju kodeksa v pravno zavezujoč instrument.
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Evropski uniji.

Or. en

Obrazložitev
Pomembno je poudariti slabe gospodarske posledice, ki jih povzročajo trenutne razmere. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Za nadomestilo postopne zamenjave 
splošnega naknadnega nadzora s 
posameznim predhodnim nadzorom v 
državi članici porekla obrambnih 
proizvodov bi bilo treba vzpostaviti pogoje 
vzajemnega zaupanja z vključitvijo 
jamstev, ki preprečujejo izvoz obrambnih 
proizvodov v tretje države, pri katerem se 
kršijo izvozne omejitve.

(26) Za nadomestilo postopne zamenjave 
splošnega naknadnega nadzora s 
posameznim predhodnim nadzorom v 
državi članici porekla obrambnih 
proizvodov bi bilo treba vzpostaviti pogoje 
vzajemnega zaupanja z vključitvijo 
jamstev, ki preprečujejo izvoz obrambnih 
proizvodov v tretje države, pri katerem se 
kršijo izvozne omejitve. To načelo se 
upošteva tudi pri primerih, ko so 
obrambni proizvodi pred izvozom v tretjo 
državo preneseni preko več držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da podjetja ne bodo imela možnosti, da bi se izognila nadzoru izvoza v 
svoji državi, tako da bi svoje proizvode pred izvozom iz EU prenesla preko več držav članic.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Seznam obrambnih proizvodov v 
Prilogi bi bilo treba redno posodabljati v 
skladu s skupnim seznamom vojaške 

(34) Pomembno je, da je seznam 
obrambnih proizvodov posodobljen na 
prožen in usklajen način na podlagi 
razvoja proizvoda in trga. Zato bi bilo 
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opreme Evropske unije. treba seznam obrambnih proizvodov v 
Prilogi redno posodabljati v skladu s 
skupnim seznamom vojaške opreme 
Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Za postopno vzpostavljanje 
vzajemnega zaupanja morajo države 
članice določiti učinkovite ukrepe, ki bodo 
zadostovali za zagotavljanje izvrševanja 
določb te direktive in zlasti tistih določb, ki 
predvidevajo, da podjetja spoštujejo 
skupna merila certificiranja in omejitve 
nadaljnje uporabe prenesenih obrambnih 
proizvodov po prenosu.

(35) Za postopno vzpostavljanje 
vzajemnega zaupanja morajo države 
članice določiti učinkovite ukrepe, 
vključno s sankcijami, ki bodo zadostovali 
za zagotavljanje izvrševanja določb te 
direktive in zlasti tistih določb, ki 
predvidevajo, da podjetja spoštujejo 
skupna merila certificiranja in omejitve 
nadaljnje uporabe prenesenih obrambnih 
proizvodov po prenosu.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da podjetja ne bodo imela možnosti, da bi se izognila nadzoru izvoza v 
svoji državi, tako da bi svoje proizvode pred izvozom iz EU prenesla preko več držav članic. 
Zato morajo vse države članice uvesti učinkovite sankcije zoper podjetja, ki ne spoštujejo 
določb te direktive.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Pomembno je, da države članice 
sprejmejo ukrepe za zagotovitev 
preglednosti glede prenosov obrambnih 
proizvodov znotraj skupnosti in izvoza v 
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tretje države.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost na tem področju je zelo pomembna. Prenosi znotraj Skupnosti in kasnejši prenosi 
bi otežili spremljanje končne destinacije nekaterih obrambnih proizvodov. Zato bi bilo dobro, 
da države članice izboljšajo preglednost z objavo seznamov izvoza in/ali izvoznih dovoljenj.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice dobaviteljem s sedežem 
na njihovem zadevnem ozemlju izdajo 
splošna, globalna ali posamezna dovoljenja 
za prenos.

2. Države članice dobaviteljem s sedežem 
na njihovem zadevnem ozemlju izdajo 
splošna, globalna ali posamezna dovoljenja 
za prenos na podlagi izpolnjevanja 
priloženih pogojev.

Or. en

Obrazložitev

Pravna pojasnitev. Pomembno je poudariti avtonomnost držav članic pri določanju pogojev 
za dovoljenja, ki jih morajo izpolnjevati podjetja.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice posameznemu 
dobavitelju na njegovo zahtevo izdajo 
globalna dovoljenja za prenos, s katerimi 
enemu ali več prejemnikom v drugi državi 
članici dovolijo en ali več prenosov enega 
ali več obrambnih proizvodov.

1. Države članice posameznemu 
dobavitelju na njegovo zahtevo na podlagi 
izpolnjevanja priloženih pogojev izdajo 
globalna dovoljenja za prenos, s katerimi 
enemu ali več prejemnikom v drugi državi 
članici dovolijo en ali več prenosov enega 
ali več obrambnih proizvodov.
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Or. en

Obrazložitev

Pravna pojasnitev. Pomembno je poudariti avtonomnost držav članic pri določanju pogojev 
za dovoljenja, ki jih morajo izpolnjevati podjetja.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice posameznemu dobavitelju 
na njegovo zahtevo izdajo posamezna 
dovoljenja za prenos, s katerimi samo 
enemu prejemniku dovolijo en prenos 
obrambnih proizvodov v enem od 
naslednjih primerov:

Države članice posameznemu dobavitelju 
na njegovo zahtevo na podlagi 
izpolnjevanja priloženih pogojev izdajo 
posamezna dovoljenja za prenos, s katerimi 
samo enemu prejemniku dovolijo en 
prenos obrambnih proizvodov v enem od 
naslednjih primerov:

Or. en

Obrazložitev

Pravna pojasnitev. Pomembno je poudariti avtonomnost držav članic pri določanju pogojev 
za dovoljenja, ki jih morajo izpolnjevati podjetja.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
obrambnih proizvodov obvestijo 
prejemnike o pogojih dovoljenja za prenos, 
povezana z izvozom obrambnih 
proizvodov.

1. Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
obrambnih proizvodov obvestijo 
prejemnike o pogojih dovoljenja za prenos, 
povezana s končno uporabo, ponovnim 
prenosom ali z izvozom obrambnih 
proizvodov.

Or. en
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Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da informacije o izvoznih omejitvah ne dosežejo le prvega prejemnika, 
ampak so naprej posredovane tudi, ko so proizvodi preneseni preko več držav članic.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da dobavitelji 
vodijo podrobne registre o svojih prenosih 
v skladu s postopki, ki veljajo v zadevni 
državi članici. Takšni registri vključujejo 
trgovinske dokumente z naslednjimi 
informacijami:

3. Države članice zagotovijo in redno 
preverjajo, da dobavitelji vodijo podrobne 
registre o svojih prenosih v skladu s 
postopki, ki veljajo v zadevni državi 
članici. Takšni registri vključujejo 
trgovinske dokumente z naslednjimi 
informacijami:

Or. en

Obrazložitev

Ni dovolj, da države članice zagotovijo, da dobavitelji v zadevni državi članici vodijo 
podrobne registre o svojih prenosih, temveč morajo te registre tudi preverjati.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis obrambnega proizvoda; (a) opis obrambnega proizvoda in njegove 
navedbe v skupnem seznamu vojaške 
opreme Evropske unije;

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) količina obrambnih proizvodov in 
datumi prenosa;

(b) količina in vrednost obrambnih 
proizvodov in datumi prenosa;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Registri iz odstavka 3 se hranijo najmanj 
tri leta od konca koledarskega leta, v 
katerem je bil opravljen prenos. Na zahtevo 
se predložijo pristojnim organom države 
članice, v kateri ima dobavitelj svoj sedež.

4. Registri iz odstavka 3 se hranijo najmanj 
sedem let od konca koledarskega leta, v 
katerem je bil opravljen prenos. Na zahtevo 
se predložijo pristojnim organom države 
članice, v kateri ima dobavitelj svoj sedež.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje, ko lahko države članice preverijo registre dobaviteljev, je treba podaljšati s treh na 
sedem let. Tako bo postopek bolj pregleden, na voljo pa bo tudi več časa za raziskovanje 
morebitnih kršitev prenesene nacionalne zakonodaje ali predpisov.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pisna zaveza podjetja, ki jo podpiše 
uslužbenec na vodstvenem delovnem 
mestu iz točke c), da bo podjetje sprejelo 
vse potrebne ukrepe za spoštovanje in 
izvajanje vseh posebnih pogojev, 

(d) pisna zaveza podjetja, ki jo podpiše 
uslužbenec na vodstvenem delovnem 
mestu iz točke c), da bo podjetje sprejelo 
vse potrebne ukrepe za spoštovanje in 
izvajanje vseh posebnih pogojev, 
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povezanih s končno uporabo in izvozom 
katerega koli posameznega prejetega 
sestavnega dela ali proizvoda;

povezanih s končno uporabo, ponovnim 
prenosom in izvozom katerega koli 
posameznega prejetega sestavnega dela ali 
proizvoda;

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da bodo izvozne omejitve nadzirale in izvajale vse države članice, preko 
katerih se prenaša proizvode, in ne le država članica, ki jih prva prejme. Zato je treba  
posredovati in spremljati informacije.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pisna zaveza podjetja, ki jo podpiše 
uslužbenec na vodstvenem delovnem 
mestu iz točke c), da bo podjetje kot dober 
gospodar pristojnim organom zagotovilo 
podrobne informacije kot odgovor na 
zahteve in vprašanja glede končnih 
uporabnikov ali končnih uporab vseh 
proizvodov, ki jih je podjetje izvozilo, 
preneslo ali prejelo na podlagi dovoljenja 
za prenos iz druge države članice;

(e) pisna zaveza podjetja, ki jo podpiše 
uslužbenec na vodstvenem delovnem 
mestu iz točke c), da bo podjetje kot dober 
gospodar pristojnim organom zagotovilo 
podrobne informacije kot odgovor na 
zahteve in vprašanja glede končnih 
uporabnikov ali končnih uporab vseh 
proizvodov, ki jih je podjetje izvozilo, 
preneslo ali prejelo na podlagi splošnega 
dovoljenja za prenos iz druge države 
članice;

Or. en

Obrazložitev

Pravna pojasnitev. Certificiranje je pomembno le v primeru splošnega dovoljenja za prenos.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se za predviden izvoz zahteva 2. Kadar se za predviden izvoz zahteva 
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soglasje države članice porekla, vendar to 
ni bilo pridobljeno, se države članice 
posvetujejo z državo članico porekla.

soglasje države članice porekla, vendar to 
ni bilo pridobljeno, se države članice 
posvetujejo z državo članico porekla. Če 
država članica po tem posvetovanju ne 
pridobi potrebnega soglasja za predvideni 
izvoz iz države članice porekla, se blago 
ne izvozi, Komisija in druge države 
članice pa so o tem obveščene.

Or. en

Obrazložitev
Če država članica porekla z izvozom v tretjo državo ne soglaša, se slednjega ne sme opraviti.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 10 a (novo) – pred poglavjem IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Preglednost

Države članice lahko objavijo pomembne 
informacije, ki niso zaupne narave, iz tega 
poglavja. 

Or. en

Obrazložitev

Preglednost na tem področju je zelo pomembna. Prenosi znotraj Skupnosti in kasnejši prenosi 
bi otežili spremljanje končne destinacije nekaterih obrambnih proizvodov. Zato bi bilo dobro, 
da države članice izboljšajo preglednost z objavo informacij (ki niso zaupne narave), ki jih 
dobijo od dobaviteljev, in informacij o procesu certificiranja ter o izvoznih omejitvah. S tem 
bi se povečal nadzor parlamenta in javnosti.
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija lahko predloži predloge o 
spremembi Priloge za vključitev ali 
izključitev nekaterih proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Priloga mora biti prilagojena razvoju proizvoda, a mora imeti tudi nekaj prožnosti za 
spreminjanje seznama proizvodov, če je to potrebno, na primer, da se mu dodajo nematerialni 
proizvodi, tesno povezani z nekaterimi obrambnimi proizvodi, kot so podatki ali programska 
oprema.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 15 a (novo) – del poglavja VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Izvrševanje

1. Države članice določijo sankcije za 
kršitve določb te uredbe.
2. Ti ukrepi so učinkoviti, sorazmerni in 
odvračajo od kršitev.
3. Države članice o teh ukrepih 
nemudoma obvestijo Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da podjetja ne bodo imela možnosti, da bi se izognila nadzoru izvoza v 
svoji državi, tako da bi svoje proizvode pred izvozom iz EU prenesla preko več držav članic. 
Zato morajo vse države članice uvesti učinkovite sankcije zoper podjetja, ki ne spoštujejo 
določb te direktive. 
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