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UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

(EU) br. …/2014

od

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu 

izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom1,

                                               
1 Stajalište Europskog parlamenta od 23. listopada 2012. (SL C …) i stajalište Vijeća u prvom 

čitanju od 3. ožujka 2014. (SL …) (još nije objavljeno u Službenom listu). Stajalište 
Europskog parlamenta od … (SL...) (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka 
Vijeća od ....
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budući da:

(1) Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/20091 zahtijeva se da roba s dvojnom namjenom podliježe 

učinkovitoj kontroli pri izvozu iz Unije ili pri provozu kroz Uniju ili pri isporuci u treću 

zemlju kao posljedica brokerskih usluga koje je pružio broker s boravištem ili poslovnim 

nastanom u Uniji.

(2) Kako bi se državama članicama i Uniji omogućilo da ispunjavaju svoje međunarodne 

obveze, Prilog I. Uredbi (EZ) br. 428/2009 sadrži zajednički popis robe s dvojnom 

namjenom koja podliježe kontroli u Uniji. Odluke o robi koja podliježe kontroli donose se 

u okviru Australske skupine, Režima nadzora raketne tehnologije, Skupine nuklearnih 

dobavljača, Wassenaarskog sporazuma i Konvencije o kemijskom oružju.

(3) Uredbom (EZ) br. 428/2009 predviđeno je da se popis robe s dvojnom namjenom naveden 

u Prilogu I. toj uredbi treba ažurirati u skladu s odgovarajućim dužnostima i obvezama, te 

svakom njihovom izmjenom, koje su države članice prihvatile kao članice međunarodnih 

režima o neširenju oružja i aranžmana za kontrolu izvoza ili ratifikacijom odgovarajućih 

međunarodnih ugovora.

                                               
1 Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za 

kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 
29.5.2009., str. 1.).
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(4) Popis robe s dvojnom namjenom naveden u Prilogu I. Uredbi br. 428/2009 treba redovito 

ažurirati kako bi se osigurala potpuna usklađenost s međunarodnim sigurnosnim 

obvezama, jamčila transparentnost i održavala konkurentnost izvoznika. Kašnjenje s 

ažuriranjem tog popisa robe s dvojnom namjenom može imati nepovoljan utjecaj na 

sigurnost i na međunarodne napore za suzbijanje širenja oružja, kao i na uspješnost 

gospodarskih djelatnosti od strane izvoznika u Uniji. Istovremeno, zbog tehničke prirode 

izmjena i činjenice da te izmjene trebaju biti u skladu s odlukama koje se donose u 

međunarodnim režimima za kontrolu izvoza, trebalo bi primjenjivati ubrzani postupak 

kako bi potrebna ažuriranja stupila na snagu u Uniji.

(5) Uredbom (EZ) br. 428/2009 uvode se opća odobrenja Unije za izvoz kao jedna od četiriju 

vrsta odobrenja za izvoz koje su na raspolaganju na temelju te uredbe. Opća odobrenja 

Unije za izvoz dozvoljavaju izvoznicima s poslovnim nastanom u Uniji da izvoze određenu 

robu u određena odredišta podložno ispunjenju uvjeta tih dozvola.

(6) U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 428/2009 navode se opća odobrenja Unije za izvoz koja su 

trenutačno na snazi u Uniji. S obzirom na prirodu takvih općih odobrenja Unije za izvoz, 

možda će trebati ukloniti određena odredišta iz područja primjene tih dozvola, posebno ako 

se u izmijenjenim okolnostima pokaže da pojednostavljene izvozne transakcije više ne bi 

trebale biti dozvoljene na temelju općeg odobrenja Unije za izvoz za pojedino odredište. 

Takvo uklanjanje odredišta iz područja primjene općeg odobrenja Unije za izvoz ne bi 

trebalo sprečavati izvoznika da podnese zahtjev za drugu vrstu odobrenja za izvoz u okviru 

odgovarajućih odredaba Uredbe (EZ) br. 428/2009.
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(7) Kako bi se osiguralo redovito i pravodobno ažuriranje zajedničkog popisa robe s dvojnom 

namjenom u skladu s dužnostima i obvezama koje su preuzele države članice u okviru 

međunarodnih režima za kontrolu izvoza, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje 

akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s 

izmjenom Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009 unutar područja primjene članka 15. te 

uredbe. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede 

odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka.

(8) Kako bi se omogućio brz odgovor Unije na promjenu okolnosti u vezi s procjenom 

osjetljivosti izvoza u okviru općih odobrenja Unije za izvoz, Komisiji bi trebalo delegirati 

ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s izmjenom Priloga II. 

Uredbi (EZ) br. 428/2009 što se tiče uklanjanja odredišta iz područja primjene općih

odobrenja Unije za izvoz. S obzirom na to da bi takve izmjene trebalo provesti samo 

uslijed povećanja u procjeni rizika za određeni izvoz te da bi kontinuirana upotreba općih 

odobrenja Unije za izvoz za taj izvoz mogla nepovoljno utjecati na sigurnost Unije i 

njezinih država članica, Komisija može primijeniti hitni postupak.

(9) Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni 

dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren 

način.

(10) Uredbu (EZ) br. 428/2009 stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELI SU OVU UREDBU:
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Članak 1.

Uredba (EZ) br. 428/2009 mijenja se kako slijedi:

(1) U članku 9. stavku 1. dodaju se sljedeći stavci:

„Kako bi se osiguralo da su općim odobrenjima Unije za izvoz navedenima u prilozima od

II.a do II.f obuhvaćene samo transakcije niskog rizika, Komisija je ovlaštena donijeti

delegirane akte u skladu s člankom 23.a radi uklanjanja odredišta iz područja primjene tih 

općih odobrenja Unije za izvoz ako se za takva odredišta uvede embargo na oružje kako je 

navedeno u članku 4. stavku 2. 

Kada, u slučaju takvih embarga na oružje, krajnje hitni razlozi zahtijevaju uklanjanje 

pojedinih odredišta iz područja primjene općeg odobrenja Unije za izvoz, na delegirane 

akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 23.b.”.

(2) U članku 15. dodaje se sljedeći stavak:

„3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.a u vezi s 

ažuriranjem popisa robe s dvojnom namjenom navedenog u Prilogu I. Ažuriranje Priloga I. 

provodi se unutar područja primjene navedenog u stavku 1. ovog članka. Kada se 

ažuriranje Priloga I. tiče robe s dvojnom namjenom koja je također navedena u prilozima 

od II.a do II.g ili u Prilogu IV., ti se prilozi mijenjaju na odgovarajući način.”.
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(3) Umeću se sljedeći članci:

„Članak 23.a

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima 

utvrđenima u ovom članku. 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 1. i članka 15. stavka 3. 

dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... *. Komisija izrađuje 

izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet 

godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, 

osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri 

mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti 

iz članka 9. stavka 1. i članka 15. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se 

delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon 

objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan 

naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već 

na snazi. 

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu 

i Vijeću.

                                               
* SL: molimo umetnite datum stupanja na snagu ove Uredbe.
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5. Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stavka 1. i članka 15. stavka 3. stupa na 

snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja 

tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako 

su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće 

uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog 

parlamenta ili Vijeća.

Članak 23.b

„1. Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka odmah stupaju na snagu i 

primjenjuju se ako nije uložen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. U priopćenju 

Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranom aktu navode se razlozi korištenja 

hitnog postupka.

2. Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na neki delegirani akt u skladu s 

postupkom iz članka 23.a stavka 5. U takvom slučaju Komisija dotični akt stavlja 

izvan snage odmah nakon što je Europski parlament ili Vijeće obavijeste o svojoj 

odluci o ulaganju prigovora.”.
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Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u …

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik


