
18086/1/13 REV 1 ADD 1 ka/ib

DPG SK

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 5. marca 2014 (06.03)
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2011/0310 (COD)

18086/1/13
REV 1 ADD 1

COMER 298
PESC 1565
CONOP 161
ECO 224
UD 347
ATO 163
CODEC 3063
PARLNAT 330

ODÔVODNENÉ STANOVISKO RADY

Predmet: Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, 
ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, 
sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím
– odôvodnené stanovisko Rady

prijaté Radou 3. marca 2014



18086/1/13 REV 1 ADD 1 ka/ib 1
DPG SK

I. ÚVOD

Komisia predložila 7. novembra 2011 Európskemu parlamentu a Rade svoj návrh nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, 

ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a 

tranzitu položiek s dvojakým použitím.1

Európsky parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 23. októbra 20122.

Návrhy týkajúce sa delegovaných aktov súvisiacich s predmetným návrhom obsahoval aj 

obchodný balík Omnibus, o ktorom sa v tom čase tiež rokovalo. Aby sa zaistil súlad medzi 

uvedenými nariadeniami a týmto návrhom, dohodlo sa, že sa počká na výsledok rokovaní o 

obchodnom balíku Omnibus.

Kompromis v súvislosti s obchodným balíkom Omnibus sa podarilo dosiahnuť v júni 20133. 

Následne sa pokračovalo v rokovaniach s cieľom dosiahnuť v súvislosti s týmto návrhom 

„rýchlu dohodu v druhom čítaní“. 4

Počas záverečného informačného trialógu sa 17. decembra 2013 dosiahla predbežná dohoda 

spoluzákonodarcov o kompromisnom balíku.

Výbor Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod (INTA) schválil výsledky rokovaní 

trialógu 21. januára 2014. 

                                                       
1 Dokument 16726/11.
2 Dokument 15611/12.
3 Dokument 13284/13.
4 Dokumenty 11454/13 a 12203/13.
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Predseda výboru INTA zaslal 21. januára 2014 predsedníctvu list, v ktorom sa uvádza, že ak 

Rada formálne zašle Parlamentu svoju pozíciu tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto listu, 

predseda výboru INTA odporučí plénu, aby akceptovalo pozíciu Rady bez zmien.

Na základe toho dosiahla Rada 11. februára 2014 (po schválení COREPER-om 29. januára 

2014) politickú dohodu o návrhu. 5

Rada so zreteľom na uvedenú dohodu a po revízii právnikmi lingvistami prijala svoju pozíciu 

v prvom čítaní 3. marca 2014 v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoveným 

v článku 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

II. CIEĽ

Cieľom navrhovaného nariadenia je prostredníctvom delegovaných aktov Komisie zabezpečiť 

pravidelnú a včasnú aktualizáciu kontrolného zoznamu EÚ týkajúceho sa položiek s 

dvojakým použitím v zhode s povinnosťami a so záväzkami, ktoré členské štáty prijali v 

rámci medzinárodných režimov kontroly vývozov.

Okrem toho s cieľom umožniť rýchlu reakciu EÚ na meniace sa okolnosti, pokiaľ ide o 

posudzovanie citlivosti vývozov podľa všeobecných vývozných povolení EÚ, sa v ňom 

ustanovuje odstránenie miest určenia z rozsahu pôsobnosti týchto povolení v prípade, ak by to 

v určitých prípadoch bolo potrebné na zabezpečenie toho, aby sa vývozné povolenia 

vzťahovali len na transakcie s nízkym rizikom.

III. ANALÝZA POZÍCIE RADY V PRVOM ČÍTANÍ

Rada súhlasila s hlavným smerovaním návrhu, pokiaľ ide o postup aktualizácie kontrolného 

zoznamu EÚ (príloha I) prostredníctvom delegovaných aktov. Navrhli sa úpravy týchto 

hlavných bodov:

                                                       
5 Dokument 5480/14.
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– pre delegované akty, ktorých účelom je odstránenie miest určenia zo všeobecných 

vývozných povolení EÚ, sa navrhol explicitnejší rozsah pôsobnosti, napr. ak sa na 

takéto miesta určenia uvalí zbrojné embargo;

– obdobie prenesenia delegovaných právomocí na Komisiu sa určilo na 5 rokov s 

automatickým predĺžením;

– ak sa aktualizácia kontrolného zoznamu EÚ (príloha I) týka položiek s dvojakým 

použitím, ktoré sa nachádzajú aj v niektorých iných prílohách tohto nariadenia, uvedené 

prílohy sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia.

Okrem toho Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení uznali dôležitosť 

sústavného zlepšovania účinnosti a súdržnosti režimu EÚ týkajúceho sa kontroly 

strategických vývozov, ktorým sa zabezpečí vysoká úroveň bezpečnosti a primeraná 

transparentnosť bez obmedzovania konkurencieschopnosti a legitímneho obchodu s 

položkami s dvojakým použitím. Táto otázka sa bude naďalej skúmať aj v kontexte 

prebiehajúcej revízie politiky EÚ týkajúcej sa kontroly vývozov položiek s dvojakým 

použitím.

IV. ZÁVER

V pozícii Rady v prvom čítaní sa zohľadňuje kompromis, ktorý sa dosiahol počas rokovaní 

medzi Radou a Európskym parlamentom za pomoci Komisie. Tento kompromis sa schválil 

prijatím politickej dohody Radou 11. februára 2014 po jej schválení COREPER-om 29. 

januára 2014. 

Predseda Výboru Európskeho parlamentu INTA informoval listom z 21. januára 2014 

predsedníctvo, že plenárnemu zasadnutiu odporučí, aby prijalo pozíciu Rady bez 

pozmeňujúcich návrhov – s výhradou preskúmania právnikmi lingvistami – v druhom čítaní 

v Parlamente, ak Rada formálne zašle Parlamentu svoju pozíciu v podobe, v akej sa nachádza 

v prílohe k uvedenému listu.


