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– odůvodnění Rady

Přijato Radou dne 3. března 2014



18086/1/13 REV 1 ADD 1 ebk/rk 1

DG C 2B CS

I. ÚVOD

Komise předložila dne 7. listopadu 2011 Evropskému parlamentu a Radě návrh nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí 

režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího 

užití.1

Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 23. října 20122.

Balíček souhrnných aktů o obchodu, o němž se v danou chvíli jednalo, rovněž obsahoval 

návrhy týkající se aktů v přenesené pravomoci relevantních pro tento návrh. Bylo dohodnuto, 

že v zájmu zajištění soudržnosti mezi dotyčnými dvěma nařízeními a tímto návrhem se počká 

na výsledky ohledně balíčku souhrnných aktů o obchodu.

V červnu roku 2013 bylo ohledně balíčku souhrnných aktů o obchodu dosaženo 

kompromisu3. Následně se uskutečnila jednání s cílem dosáhnout dohody o tomto návrhu na 

začátku druhého čtení.4

Na závěrečném zasedání neformálního trialogu konaném dne 17. prosince 2013 bylo mezi 

spolunormotvůrci dosaženo prozatímní dohody ohledně kompromisního balíčku.

Dne 21. ledna 2014 schválil výsledky jednání trialogu Výbor Evropského parlamentu pro 

mezinárodní obchod. 

                                               
1 Dokument 16726/11.
2 Dokument 15611/12.
3 Dokument 13284/13.
4 Dokumenty 11454/13 a 12203/13.
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Předseda Výboru pro mezinárodní obchod zaslal dne 21. ledna 2014 předsednictví dopis, 

v němž uvedl, že pokud Rada formálně předloží Parlamentu svůj postoj v té podobě, v jaké je 

prezentován v příloze uvedeného dopisu, předseda Výboru pro mezinárodní obchod doporučí 

plenárnímu zasedání, aby postoj Rady přijalo beze změn.

Na tomto základě dosáhla Rada dne 11. února 2014 (v návaznosti na zasedání Výboru stálých 

zástupců konané dne 29. ledna 2014) ohledně uvedeného návrhu politické dohody. 5

Rada s ohledem na výše uvedenou dohodu a po revizi právníky-lingvisty přijala dne 

3. března 2014 řádným legislativním postupem stanoveným v článku 294 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) svůj postoj v prvním čtení.

II. CÍL

Cílem navrhovaného nařízení je zajistit prostřednictvím aktů Komise v přenesené pravomoci 

pravidelné a včasné aktualizace kontrolního unijního seznamu zboží dvojího užití v souladu

se závazky a povinnostmi členských států v rámci mezinárodních režimů kontroly vývozu.

Aby byla umožněna rychlá reakce EU na měnící se okolnosti, pokud jde o posouzení citlivosti 

vývozu podle všeobecných vývozních povolení EU, nařízení dále stanovuje možnost vyjmout 

z oblasti působnosti těchto povolení místa určení, ukáže-li se to v určitých případech jako 

nezbytné, aby bylo zajištěno, že se povolení vztahují pouze na transakce s nízkým rizikem.

III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

Pokud jde o postup aktualizace kontrolního seznamu EU (příloha I) prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci, Rada s velkou částí návrhu souhlasila. Byly vloženy změny ohledně 

těchto hlavních otázek:

                                               
5 Dokument 5480/14.
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- byla jednoznačněji stanovena působnost aktů v přenesené pravomoci pro vyjmutí míst 

určení ze všeobecných vývozních povolení EU, tj. pokud jsou na tato místa určení

uvalena zbrojní embarga;

- období svěření přenesených pravomocí na Komisi bylo stanoveno na pět let 

a automaticky se prodlužuje;

- pokud se aktualizace kontrolních seznamů EU (příloha I) týkají zboží dvojího užití, 

které je uvedeno i v jiných přílohách nařízení, aktualizují se rovněž tyto přílohy.

Kromě toho Evropský parlament, Rada a Komise vydaly společné prohlášení, v němž 

uznávají význam neustálého posilování účinnosti a soudržnosti režimu kontroly vývozu zboží 

strategického významu z EU, jenž zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a přiměřenou 

transparentnost, aniž by snižoval konkurenceschopnost a bránil zákonnému obchodu se 

zbožím dvojího užití. To bude rovněž předmětem jednání v souvislosti s pokračujícím 

přezkumem politiky EU v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití.

IV. ZÁVĚR

Postoj Rady v prvním čtení odráží kompromisní dohodu, které bylo též za pomoci Komise 

dosaženo při jednáních mezi Radou a Evropským parlamentem. Tento kompromis byl 

potvrzen přijetím politické dohody Radou dne 11. února 2014 v návaznosti na zasedání 

Výboru stálých zástupců konané dne 29. ledna 2014. 

Předseda Výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod v dopise ze dne 

21. ledna 2014 adresovaném předsednictví uvedl, že pokud Rada formálně předloží 

Parlamentu svůj postoj v té podobě, v jaké je prezentován v příloze uvedeného dopisu, 

doporučí plenárnímu zasedání, aby postoj Rady s výhradou ověření ze strany právníků-

lingvistů přijalo v rámci druhého čtení v Evropském parlamentu beze změn.


