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I. UVOD

Komisija je 7. novembra 2011 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila predlog uredbe 

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

Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo1.

Evropski parlament je sprejel stališče v prvi obravnavi 23. oktobra 20122.

Tudi sveženj „Zbirni akt o trgovini“, o katerem so se takrat pogajali, je vseboval predloge o 

delegiranih aktih, relevantnih za ta predlog. Da bi zagotovili usklajenost med navedenimi 

uredbami in tem predlogom, je bilo dogovorjeno, da se počaka, dokler sveženj „Zbirni akt o 

trgovini“ ne bo dokončan.

Kompromis glede navedenega svežnja je bil dosežen junija 20133. Nato so se nadaljevala 

pogajanja o tem predlogu, da bi dosegli čimprejšnji dogovor v drugi obravnavi4.

Sozakonodajalca sta med zadnjim neformalnim trialogom 17. decembra 2013 dosegla začasni 

dogovor o kompromisnem svežnju.

Odbor Evropskega parlamenta za mednarodno trgovino je 21. januarja 2014 odobril izid 

pogajanj v okviru trialoga.

                                                       
1 16726/11
2 15611/12
3 13284/13
4 11454/13 in 12203/13
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Predsednik navedenega odbora je 21. januarja 2014 poslal pismo predsedstvu, v katerem je 

navedel, da bo, če bo Svet Parlamentu uradno poslal svoje stališče, kot je bilo priloženo 

pismu, na plenarnem zasedanju priporočil, naj poslanci sprejmejo stališče Sveta brez 

sprememb.

Na podlagi navedenega je Svet 11. februarja 2014 (po potrditvi s strani Coreperja 

29. januarja 2014) dosegel politični dogovor o predlogu5.

Glede na navedeni dogovor je Svet, potem ko so besedilo pregledali pravniki lingvisti, 

3. marca 2014 v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 294 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) sprejel stališče v prvi obravnavi.

II. CILJ

Namen predlagane uredbe je zagotoviti, da bo Komisija z delegiranimi akti redno in 

pravočasno posodabljala kontrolni seznam blaga z dvojno rabo v skladu z obveznostmi in 

zavezami držav članic v okviru mednarodnih režimov za nadzor izvoza.

Da se omogoči hiter odziv EU na spreminjajoče se okoliščine v zvezi z ocenjevanjem 

občutljivosti izvoza v okviru splošnih izvoznih dovoljenj EU, predlog uredbe predvideva tudi 

odstranjevanje namembnih krajev iz področja uporabe takšnih dovoljenj, če bi to v določenih 

primerih bilo potrebno, da se zajamejo le transakcije z nizko stopnjo tveganja.

III. ANALIZA STALIŠČA SVETA V PRVI OBRAVNAVI

Svet se je strinjal s poglavitno usmeritvijo predloga, kar zadeva postopek posodobitve 

kontrolnega seznama EU (Priloga I) z delegiranimi akti. Spremembe so bile uvedene v zvezi z 

naslednjimi glavnimi vprašanji:

                                                       
5 5480/14
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– za delegirane akte je bilo jasneje določeno področje uporabe glede odstranjevanja 

namembnih krajev v okviru splošnih izvoznih dovoljenj EU, npr. če začne za takšne

namembne kraje veljati embargo na orožje;

– določeno je bilo, da se pooblastilo prenese na Komisijo za pet let, to obdobje pa se 

lahko samodejno podaljšuje;

– če posodobitve kontrolnih seznamov EU (Priloga I) zadevajo blago z dvojno rabo, ki je 

vključeno tudi na seznam v nekaterih drugih prilogah k uredbi, se te priloge ustrezno 

spremenijo.

Poleg tega Evropski parlament, Svet in Komisija v skupni izjavi poudarjajo, da je treba še 

naprej krepiti učinkovitost in skladnost strateškega režima EU za nadzor izvoza ter 

zagotavljati visoko stopnjo varnosti in ustrezno preglednost, ne da bi pri tem ovirali 

konkurenčnost in zakonito trgovino z blagom z dvojno rabo. To vprašanje se bo še naprej 

obravnavalo tudi v okviru tekočega pregleda politike EU za nadzor izvoza blaga z dvojno 

rabo.

IV. ZAKLJUČEK

Stališče Sveta v prvi obravnavi odraža kompromis, ki je bil dosežen v pogajanjih med Svetom 

in Evropskim parlamentom ob pomoči Komisije. Ta kompromis je bil potrjen s političnim 

dogovorom, ki ga je Svet sprejel 11. februarja 2014, potem ko ga je 29. januarja 2014 potrdil 

Coreper. 

Predsednik Odbora Evropskega parlamenta za mednarodno trgovino je v pismu z dne 

21. januarja 2014 obvestil predsedstvo, da bo, če bo Svet Parlamentu uradno poslal svoje 

stališče, kot je priloženo pismu, na plenarnem zasedanju priporočil, naj Parlament v drugi 

obravnavi brez sprememb sprejme stališče Sveta, potem ko ga bodo pregledali pravniki 

lingvisti.


