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I. UVOD

Komisija je Europskom parlamentu i Vijeću dostavila svoj prijedlog Uredbe Europskog 

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

kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom 7. studenoga 

2011.1

Europski parlament donio je svoje stajalište u prvom čitanju 23. listopada 2012. 2.

„Združeni zakon o trgovini”, o kojem se tada raspravljalo, sadržavao je i prijedloge povezane 

s delegiranim aktima koji su bili relevantni za ovaj prijedlog. Kako bi se osigurala dosljednost 

između tih uredbi i ovog prijedloga, dogovoreno je da se čeka ishod Združenog zakona o 

trgovini.

Kompromis o Združenom zakonu o trgovini 3 postignut je u lipnju 2013. Nakon toga vođeni 

su pregovori s ciljem da se o ovom prijedlogu postigne „rani sporazum u drugom čitanju”. 4

Tijekom zadnjeg neformalnog trijaloga održanog 17. prosinca 2013. suzakonodavci su 

postigli privremeni sporazum o kompromisnom paketu.

Odbor za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta (INTA) odobrio je ishod pregovora u 

sklopu trijaloga 21. siječnja 2014.

                                                       
1 Dokument 16726/11.
2 Dokument 15611/12.
3 Dokument 13284/13.
4 Dokumenti 11454/13 i 12203/13.
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Dana 21. siječnja 2014. predsjednik INTA-e poslao je pismo predsjedništvu u kojemu navodi 

da će, ako Vijeće Parlamentu službeno dostavi svoje stajalište u obliku u kojemu je 

predstavljeno u Prilogu tom pismu, predsjednik INTA-e na plenarnom zasjedanju preporučiti 

da se stajalište Vijeća prihvati bez amandmana.

Na temelju toga Vijeće je 11. veljače 2014. (preko COREPER-a 29. siječnja 2014.) postiglo 

politički dogovor o prijedlogu. 5

Uzimajući u obzir gore navedeni dogovor te nakon pravne i lingvističke provjere, Vijeće je 3. 

ožujka 2014. donijelo svoje stajalište u prvom čitanju, u skladu s redovnim zakonodavnim 

postupkom utvrđenim u članku 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

II. CILJ

Predloženom Uredbom želi se osigurati redovito i pravodobno ažuriranje, uz pomoć 

delegiranih akata Komisije, Unijina kontrolnog popisa robe s dvojnom namjenom u skladu s 

obvezama i odgovornostima koje su preuzele države članice u okviru međunarodnih režima 

za kontrolu izvoza.

Nadalje, kako bi se omogućio brz odgovor EU-a na promjenu okolnosti u vezi s procjenom 

osjetljivosti izvoza u okviru općih izvoznih dozvola EU-a, ona omogućuje uklanjanje 

odredišta iz područja primjene takvih dozvola ako se to pokaže potrebnim u određenim 

slučajevima kako bi se zajamčilo da budu obuhvaćene samo transakcije niskog rizika.

III. ANALIZA STAJALIŠTA VIJEĆA U PRVOM ČITANJU

Vijeće se složilo sa suštinom prijedloga što se tiče postupka ažuriranja kontrolnog popisa EU-

a (Prilog I.) putem delegiranih akata. Izmjene su uvedene u vezi sa sljedećim glavnim 

pitanjima:

                                                       
5 Dokument 5480/14.
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– Određeno je jasnije područje primjene kako bi se iz općih izvoznih dozvola EU-a 

delegiranim aktima uklonila odredišta, tj. ako se za ta odredišta uvede embargo na 

oružje;

– Razdoblje dodjele ovlasti delegiranja Komisiji određeno je na pet godina i može se 

prešutno obnoviti;

– U slučaju da se ažuriranje kontrolnih popisa EU-a (Prilog I.) odnosi na robu s dvojnom 

namjenom koja se također nalazi na popisu u nekim drugim prilozima Uredbi, ti se 

prilozi trebaju izmijeniti na odgovarajući način.

Osim toga, Europski parlament, Vijeće i Komisija u Zajedničkoj izjavi priznaju važnost 

stalnog poboljšavanja učinkovitosti i usklađenosti strateškog režima za kontrolu izvoza EU-a, 

čime se osigurava visoka razina sigurnosti i odgovarajuća transparentnost bez sprečavanja 

konkurentnosti i zakonite trgovine robom s dvojnom namjenom. Ovo će se pitanje i dalje 

razmatrati i u okviru tekućeg ocjenjivanja politike EU-a za kontrolu izvoza robe s dvojnom 

namjenom.

IV. ZAKLJUČAK

Stajalište Vijeća u prvom čitanju odražava kompromis postignut tijekom pregovora između 

Vijeća i Europskog parlamenta kao i uz pomoć Komisije. Taj je kompromis potvrđen kad je 

Vijeće postiglo politički sporazum 11. veljače 2014., preko COREPER-a 29. siječnja 2014. 

Predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA) Europskog parlamenta 21. siječnja 

2014. u pismu predsjedništvu naznačio je da će on, ako Vijeće formalno predstavi svoje 

stajalište Parlamentu u obliku sadržanom u prilozima tom pismu, na plenarnoj sjednici 

predložiti usvajanje stajališta Vijeća bez amandmana, podložno pravno-lingvističkoj provjeri, 

u drugom čitanju Parlamenta.


