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UREDBA (EU) št. …/2014

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima 

Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA −

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom1,

                                               
1 Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 (UL C …) in stališče Sveta v prvi 

obravnavi z dne 3. marca 2014 [(UL ...)] [(še ni objavljeno v Uradnem listu)]. Stališče 
Evropskega parlamenta z dne ……[(UL ...)] [(še ni objavljeno v Uradnem listu)] [in
odločitev Sveta z dne ... ].
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (ES) št. 428/20091 zahteva, da se blago z dvojno rabo učinkovito nadzoruje 

ob izvozu iz Unije, tranzitu skozi njo ali ob dobavi v tretjo državo na podlagi 

posredovalnih storitev posrednika s prebivališčem ali sedežem v Uniji.

(2) Da bi države članice in Unija lahko izpolnjevale svoje mednarodne zaveze, Priloga I k 

Uredbi (ES) št. 428/2009 določa skupni seznam blaga z dvojno rabo, ki se nadzoruje v 

Uniji. Sklepi glede blaga, ki se nadzoruje, se sprejemajo v okviru Avstralske skupine, 

Režima kontrole raketne tehnologije, Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga, 

Wassenaarskega sporazuma in Konvencije o kemičnem orožju.

(3) Uredba (ES) št. 428/2009 določa, da se seznam blaga z dvojno rabo iz Priloge I k navedeni 

uredbi posodablja v skladu z ustreznimi obveznostmi in zavezami ter njihovimi 

morebitnimi spremembami, ki so jih države članice sprejele kot članice mednarodnih 

režimov o neširjenju orožja in v okviru dogovorov o nadzoru izvoza ali z ratifikacijo 

ustreznih mednarodnih pogodb.

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za 

nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, 
str. 1).
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(4) Seznam blaga z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009 je treba redno 

posodabljati, da se zagotovi popolno izpolnjevanje mednarodnih obveznosti glede varnosti, 

omogoči preglednost in ohrani konkurenčnost izvoznikov. Zamude pri posodabljanju 

navedenega seznama blaga z dvojno rabo lahko negativno vplivajo na varnost in 

mednarodna prizadevanja za neširjenje orožja, pa tudi na uspešnost gospodarskih 

dejavnosti izvoznikov v Uniji. Poleg tega bi bilo treba zaradi tehnične narave teh 

sprememb in dejstva, da morajo biti te spremembe usklajene s sklepi, sprejetimi v okviru 

mednarodnih režimov za nadzor izvoza, za začetek veljavnosti potrebnih posodobitev v 

Uniji uporabiti pospešeni postopek.

(5) Uredba (ES) št. 428/2009 uvaja splošna izvozna dovoljenja Unije kot eno od štirih vrst 

izvoznih dovoljenj, ki so na voljo v skladu z navedeno uredbo. Splošna izvozna dovoljenja

Unije omogočajo izvoznikom s sedežem v Uniji izvoz nekaterega določenega blaga v 

nekatere določene namembne kraje pod pogoji iz teh dovoljenj.

(6) Priloga II k Uredbi (ES) št. 428/2009 določa splošna izvozna dovoljenja Unije, ki so 

trenutno veljavna v Uniji. Glede na naravo takšnih splošnih izvoznih dovoljenj Unije bi 

bilo iz področja uporabe teh dovoljenj morda treba črtati nekatere namembne kraje, zlasti 

če se zaradi spremenjenih okoliščin izkaže, da poenostavljenih izvoznih transakcij ne bi 

smeli več dovoliti v okviru splošnega izvoznega dovoljenja Unije za posamezni namembni 

kraj. Takšno črtanje namembnega kraja iz področja uporabe splošnega izvoznega 

dovoljenja Unije za izvoznika ne bi smelo pomeniti, da ne more predložiti vloge za drugo 

vrsto izvoznega dovoljenja v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (ES) št. 428/2009.
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(7) Da se zagotovi redno in pravočasno posodabljanje seznama blaga z dvojno rabo v skladu z 

obveznostmi in zavezami držav članic v mednarodnih režimih za nadzor izvoza, bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) sprejme akte v zvezi z spremembo Priloge I k Uredbi (ES) 

št. 428/2009 v okviru področja uporabe člena 15 navedene uredbe. Zlasti je pomembno, da 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 

strokovnjakov. .

(8) Da se omogoči hiter odziv Unije na spreminjajoče se okoliščine v zvezi z ocenjevanjem 

občutljivosti izvoza v okviru splošnih izvoznih dovoljenj Unije, bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi z spremembo

Priloge II k Uredbi (ES) št. 428/2009 glede črtanja namembnih krajev iz področja uporabe 

splošnih izvoznih dovoljenj Unije. Ker bi bilo treba takšne spremembe izvesti le v okviru 

odziva na povečano ocenjeno tveganje zadevnih izvoznikov in ker bi nadaljnja uporaba 

splošnih izvoznih dovoljenj Unije za takšen izvoz lahko negativno vplivala na varnost e 

Unije in njenih držav članic, lahko Komisija uporabi postopek v nujnih primerih.

(9) Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti,da so ustrezni

dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na 

ustrezen način.

(10) Uredbo (ES) št. 428/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
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Člen 1

Uredba (ES) št. 428/2009 se spremeni:

(1) v členu 9(1) se dodata naslednja pododstavka:

„Da se zagotovi, da splošna izvozna dovoljenja Unije iz prilog IIa do IIf zajemajo le na 

transakcije z nizkim tveganjem, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 23a zaradi črtanja namembnih krajev iz področja 

uporabe navedenih splošnih izvoznih dovoljenj Unije, če za take namembne kraje začne 

veljati embargo na orožje iz člena 4(2). 

Kadar v primerih tovrstnega embarga na orožje izredno nujni razlogi zahtevajo črtanje

posameznih namembnih krajev iz področja uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Unije, 

se za delegirane akte, ki se sprejmejo v skladu s tem odstavkom, uporabi postopek iz 

člena 23b.“;

(2) v členu 15 se doda naslednji odstavek:

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 23a v zvezi s posodabljanjem seznama blaga z dvojno rabo iz Priloge I. 

Priloga I se posodablja v obsegu iz odstavka 1 tega člena. Kadar posodabljanje 

Priloge I zadeva blago z dvojno rabo, ki je navedeno tudi v prilogah IIa do IIg 

oziroma IV, se te priloge ustrezno spremenijo.";
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(1) (3) vstavijo se naslednji členi:

"Člen 23a

„1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, 

določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(1) in člena15(3) se prenese 

na Komisijo za obdobje petih let od …. *. Komisija pripravi poročilo o prenesenem 

pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega 

obdobja.

3. Pooblastilo iz člena 9(1) in člena 15(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament 

ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej 

odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske 

unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov.

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski 

parlament in Svet.

                                               
* UL: vstavite prosim datum začetka veljavnosti te uredbe.
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5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 9(1) in členom 15(3) začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev 

od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred 

iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne 

bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 

dva meseca.“;

Člen 23b

„1. Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se 

uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo 

Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu navaja razloge za uporabo 

postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s 

postopkom iz člena 23a(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu 

uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu 

ta akt razveljavi.“
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Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ..., 

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik


