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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...]. [...].



PR\892582SK.doc 3/10 PE483.533v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................8

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................8



PE483.533v01-00 4/10 PR\892582SK.doc

SK



PR\892582SK.doc 5/10 PE483.533v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu 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 
(COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0704),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0395/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Komisia by pri príprave 
a vypracovávaní delegovaných aktov mala 
zaručiť súbežné, včasné a primerané
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

(9) Pri príprave a vypracovávaní 
delegovaných aktov by mala Komisia
zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade. Komisia 
by mala predložiť kompletné informácie 
a dokumentáciu o svojich stretnutiach 
s národnými expertmi v rámci svojej práce 
na príprave a vykonávaní delegovaných 
aktov. Z tohto dôvodu by Komisia mala 
zabezpečiť, aby bol Európsky parlament 
riadne zapojený, pričom by mala 
vychádzať z najlepších postupov 
čerpaných z predchádzajúcich skúseností 
v iných politických oblastiach s cieľom 
vytvoriť čo najlepšie podmienky pre 
budúcu kontrolu delegovaných aktov 
Európskym parlamentom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh2

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23a, 
pokiaľ ide o aktualizáciu zoznamu 
položiek s dvojakým použitím stanoveného 
v prílohe I. Príloha I sa aktualizuje v 
rozsahu stanovenom v odseku 1.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23a prijať delegované akty 
týkajúce sa aktualizácie zoznamu položiek 
s dvojakým použitím stanoveného 
v prílohe I. Príloha I sa aktualizuje v 
rozsahu stanovenom v odseku 1. Ak sa 
aktualizácia prílohy I týka položiek s 
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dvojakým použitím, ktoré sú tiež uvedené 
v prílohách IIa-g alebo IV, 
zodpovedajúcim spôsobom sa zmenia aj 
tieto prílohy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Článok 23a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 9, 1, 15 a 3 sa poskytuje na 
dobu neurčitú od [nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 9 ods. 1 a v článku 15 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od …*. 
Komisia predloží správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
__________
* Ú. v.: vložte prosím dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

EÚ kontroluje vývoz položiek, ktoré majú civilný charakter, ale môžu byť použité 
na vojenské účely podľa nariadenia (ES) č. 428/20091. Súčasťou jeho prílohy I je zoznam EÚ, 
ktorý obsahuje kontrolované položky a odráža rozhodnutia prijaté na základe konsenzu 
v rámci medzinárodných režimov kontroly vývozu2. Kontrolované položky nesmú opustiť 
colné územie EÚ bez povolenia na vývoz3. Všeobecné vývozné povolenia EÚ uvedené 
v prílohe II sa vzťahujú na vývoz určitých menej rizikových položiek do určitých miest 
určenia.

Rámec kontroly vývozu tovaru a technológií dvojakého použitia slúži dvojitému účelu: jeho 
cieľom je obmedziť riziko šírenia a vojenského využitia, a to bez obmedzovania zákonného 
obchodu. Preto je dôležité nastoliť v tejto oblasti rovnováhu. 

Aktualizácie nariadenia (ES) č. 428/2009 upravujúceho systém EÚ na kontrolu vývozu 
položiek s dvojakým použitím a jeho príloh obsahujúcich zoznamy kontrolovaných položiek 
a miesta určenia sa vykonávajú riadnym legislatívnym postupom. Cieľom tohto návrhu je
zjednodušiť postupy pre režim kontroly vývozu EÚ zavedením delegovaných aktov pre 
pravidelnú aktualizáciu prílohy I a zmeny prílohy II.

Zjednodušujúce aktualizácie prílohy I

Rýchly technologický pokrok vedie k neustálemu prehodnocovaniu medzinárodných 
kontrolných zoznamov položiek dvojakého použitia. Hoci rozhodnutia prijaté v rámci 
medzinárodných režimov kontroly vývozu nie sú právne záväzné, medzinárodné záväzky 
prijaté členskými štátmi znamenajú, že zoznam EÚ na kontrolu vývozu tovaru dvojakého 
použitia treba pravidelne aktualizovať. 

Zjednodušenie a urýchlenie existujúcich postupov je nutné z dvoch hlavných dôvodov. 
V dôsledku prieťahov pri implementácii rozhodnutí o posilnení kontrol môžu vzniknúť 
bezpečnostné problémy. V prípadoch uvoľňovania kontroly na medzinárodnej úrovni 
oneskorená implementácia ohrozuje konkurencieschopnosť európskych vývozcov, pokiaľ 
tretia krajina zruší kontroly vývozu rýchlejšie ako EÚ4.

Aktualizácie prílohy I sa vykonávajú s cieľom dosiahnuť súlad s medzinárodnými záväzkami, 
čo vedie k takmer automatickej transpozícii medzinárodne dohodnutých kontrol položiek 
dvojakého použitia do práva EÚ.  Podľa súčasných pravidiel sa každá zmena nariadenia (ES) 
č. 428/2009 vykonáva riadnym legislatívnym postupom. 

                                               
1  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.
2 Austrálska skupina (Australia Group – AG) v súvislosti s biologickými a chemickými položkami, skupina 
jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers' Group – NSG) v súvislosti s civilnými jadrovými položkami, režim 
kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime – MTCR) a Wassenaarská dohoda 
(Wassenaar Arrangement – WA) v súvislosti s konvenčnými zbraňami a tovarom a technológiami s dvojakým 
použitím.
3 Všeobecné vývozné povolenie EÚ, národné všeobecné vývozné povolenie, súhrnné povolenie alebo 
individuálne povolenie.
4  Vývoz položiek dvojakého použitia predstavuje 5 – 10 % celkového vývozu EÚ.
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Tento postup sa ukázal ťažký a zdĺhavý, zatiaľ čo sú potrebné pravidelné a včasné 
aktualizácie. Parlament hlasoval o zahrnutí dohodnutých zmien z roku 2009 a 2010 v rámci 
súčasnej revízie prílohy I až v marci 2012. V ťažkopádnom a zložitom legislatívnom postupe, 
ktorý má do značnej miery technický charakter, Parlament nemá skutočnú možnosť konať ako 
inštitúcia predkladajúca zmeny a doplnenia. 

Vzhľadom na to, že riadny legislatívny postup sa v tejto oblasti neukázal byť pre daný účel 
najefektívnejším prostriedkom, spravodajca súhlasí s tým, aby sa právomoci aktualizovať 
prílohu I preniesli na Komisiu. Umožnilo by to prehodnocovať zoznam kontrolovaných 
položiek s minimálnym oneskorením, v prípade potreby aspoň dvakrát ročne alebo dokonca 
častejšie.

Rýchlejšie úpravy prílohy II

Na vývoz menej rizikových „necitlivých“ presne vymedzených položiek do konkrétnych 
miest určenia sa vzťahuje šesť existujúcich typov všeobecného vývozného povolenia EÚ1

(všeobecné vývozné povolenia uvedené v prílohe II), a to za konkrétnych podmienok 
používania. Tento systém umožňuje vývoz kontrolovaných položiek s kratším oneskorením 
bez toho, aby bolo potrebné získať súhrnné alebo individuálne povolenie.

EÚ by mala byť schopná pohotovo reagovať na rýchlo sa meniace medzinárodné okolnosti 
odstránením istých krajín či položiek z pôsobnosti existujúcich všeobecných vývozných 
povolení EÚ. V takýchto prípadoch má zásadný význam schopnosť včas meniť prílohu II 
s cieľom zabezpečiť, aby sa uskutočňovali len transakcie s nízkym rizikom. Zjednodušené 
vývozy by mali byť okamžite zastavené, ak sa zhorší bezpečnostná situácia.

Závery

Cieľom systému EÚ na kontrolu vývozu je zabezpečiť nešírenie bez toho, aby sa 
obmedzovala hospodárska súťaž a konkurencieschopnosť. Návrh Komisie je v súlade 
s cieľom zabezpečiť, aby kontrolné zoznamy EÚ boli aktualizované s minimálnym 
oneskorením, väčšou rýchlosťou a flexibilitou. To umožní rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa 
vonkajším okolnostiam tak v záujme riešenia vznikajúcich hrozieb šírenia, ako 
aj zabezpečenia toho, aby európsky priemysel nebol v rámci hospodárskej súťaže 
znevýhodnený.

Je to dôležitý krok smerom k vyššej efektivite, transparentnosti a proporcionalite, ktoré by 
malo priniesť budúce preskúmanie systému dvojakého použitia bez toho, aby bola znížená 
účinnosť kontrol. Spravodajca naliehavo žiada Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o vyvinutie 
elektronického systému informácií o položkách s dvojakým použitím a programu EÚ 
zameraného na odbornú prípravu v oblasti kontroly vývozu, aby sa zabezpečilo zachovanie 
konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v rámci jednotného trhu i mimo neho. 
To by malo viesť k všeobecnému cieľu, ktorým je zjednodušenie systému a urýchlenie 
postupov, ktoré by znížili zaťaženie vývozcov a orgánov, posilnili bezpečnosť a zvýšili 
konkurencieschopnosť. So zreteľom na význam odvetvia položiek s dvojakým použitím je 

                                               
1 Prílohy IIa až IIf nariadenia (ES) č. 428/2009.
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nevyhnutné zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s vývozcami.

Spravodajca opätovne vyzýva na posilnenie súdržnosti politiky EÚ v rámci medzinárodných 
režimov kontroly vývozu, ktoré majú medzivládny charakter.  S cieľom posilniť koordinačnú 
úlohu Komisie a jej úlohu pri zastupovaní, ako aj zlepšiť transparentnosť by mala Komisia 
zvážiť pristúpenie ku kontrolným režimom, ktorých členom ešte nie je, alebo aspoň získanie 
štatútu pozorovateľa1.

Spravodajca zdôrazňuje, že úlohou Parlamentu je zabezpečiť všeobecný dohľad nad politikou 
EÚ v oblasti kontroly vývozu a nie jej „mikroriadenie“. Úspech súčasného európskeho režimu 
kontroly vývozu závisí v prvom rade od úsilia členských štátov, ktoré musia zabezpečiť 
riadne presadzovanie spoločných právnych predpisov a zabrániť nezákonnému vývozu 
a tranzitu citlivého tovaru. Nebezpečenstvo nepovolených vývozov z územia EÚ možno 
obmedziť posilnením koordinácie na štátnej úrovni, ako aj na úrovni agentúr (zlepšená colná 
kontrola, spolupráca polície, spravodajských služieb a prokuratúry) a účinnejšími sankciami 
za porušenia kontrol vývozu položiek dvojakého použitia.

S cieľom zabezpečiť horizontálny prístup k režimu delegovaných aktov uvedenému v článku 
290 Lisabonskej zmluvy spravodajca predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k textu 
a uvádza ho tak do súladu s podstatnými prvkami stanoviska Parlamentu v tzv. „trade 
omnibuses“.

                                               
1 Režim kontroly raketových technológií (MTCR) a Wassenaarská dohoda (WA). 


