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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0704),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0395/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(9) Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
istočasno, pravočasno in ustrezno 
pošiljanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija bi morala dati na voljo vse 
informacije in dokumentacijo o sestankih 
z nacionalnimi strokovnjaki v okviru 
priprav in izvajanja delegiranih aktov.
Glede tega bi morala Komisija zagotoviti, 
da bo Evropski parlament primerno 
vključen in se pri tem opreti na najboljše 
prakse iz preteklih izkušenj na drugih 
področjih politik, da se ustvarijo najboljši 
možni pogoji za pregledovanje delegiranih 
aktov, ki ga bo Evropski parlament izvajal 
v prihodnje.

Or. en

Predlog spremembe2

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 428/2009 
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 23a v 
zvezi s posodabljanjem seznama blaga z 
dvojno rabo iz Priloge I. Posodabljanje 
Priloge I poteka v okviru področja uporabe 
iz odstavka 1.“

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 23a v 
zvezi s posodabljanjem seznama blaga z 
dvojno rabo iz Priloge I. Posodabljanje 
Priloge I poteka v okviru področja uporabe 
iz odstavka 1.“ Kadar posodabljanje 
Priloge I zadeva blago z dvojno rabo, ki je 
navedeno tudi v Prilogah IIa-g ali IV, se 
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te priloge ustrezno spremenijo.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 428/2009 
Člen 23a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz členov 9, 1, 15 in 3 se 
podeli za nedoločen čas od [začetek 
veljavnosti te uredbe].

2. Pooblastilo iz členov 9(1) in 15 se
Komisiji podeli za obdobje petih let od … 
*. Komisija pripravi poročilo o 
prenesenem pooblastilu najpozneje devet 
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
__________
* UL: vstavi datum začetka veljavnosti te 
Uredbe.

Or. en

OBRAZLOŽITEV

EU skladno z Uredbo (ES) št. 428/20091 nadzira izvoz blaga, ki je civilnega značaja, vendar 
se lahko uporablja za vojaške namene. Priloga I vsebuje seznam kontroliranega blaga EU, ki 
odraža odločitve, ki so jih sporazumno sprejeli v mednarodnih režimih nadzora izvoza2. 
Kontrolirano blago carinskega območja EU ne sme zapustiti brez izvoznega dovoljenja3. 
Splošna izvozna dovoljenja, navedena v Prilogi II, zajemajo izvoz nekaterega manj tveganega 

                                               
1 UL L 134, 29.5.2009, str. 1.
2 Avstralska skupina (AG) za biološko in kemično blago, skupina držav dobaviteljic jedrskega blaga (NSG) za 
civilno jedrsko blago, režim kontrole raketne tehnologije (MTCR) in Wassenaarski sporazum (WA) za 
konvencionalno orožje ter blago in tehnologijo z dvojno rabo.
3 Splošno izvozno dovoljenje EU, splošno nacionalno izvozno dovoljenje, globalno dovoljenje ali posamezne 
licence.
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blaga v nekatere namembne kraje.

Okvir nadzora izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo ima dva namena: omejiti nevarnost 
širjenja in vojaške uporabe, ne da bi ovirali zakonito trgovino. Zato je bistvenega pomena, da 
se med temi pomisleki najde pravo ravnotežje. 

Uredba (ES) št. 428/2009, ki ureja evropske sisteme nadzora izvoza blaga z dvojno rabo, in 
njene priloge, ki vsebujejo sezname kontroliranega blaga in namembnih krajev, se 
posodabljajo z rednim zakonodajnim postopkom. Namen tega predloga je racionalizirati 
postopke režimov nadzora izvoza v EU z uvedbo delegiranih aktov za redne posodobitve 
Priloge I in spremembe Priloge II.

Racionalizacija posodobitev Priloge I

Zaradi hitrega tehnološkega napredka se mednarodni kontrolni seznam blaga z dvojno rabo 
stalno spreminja. Čeprav odločitve mednarodnih režimov za nadzor izvoza niso pravno
zavezujoče, mednarodne zaveze, ki jih sprejemajo države članice, pomenijo, da je treba 
pogosto posodabljati kontrolni seznam EU za izvoz blaga z dvojno rabo. 

Obstoječe postopke je treba poenostaviti in pospešiti iz dveh glavnih razlogov. Zaradi zamud 
pri izvajanju odločitev o poostritvi nadzora lahko pride do varnostnih vprašanj. V primeru 
mednarodne odprave nadzora zamude pri izvajanju škodijo konkurenčnosti evropskih 
izvoznikov, če tretje države nadzor izvoza odpravijo pred EU1.

Priloga I se posodablja, da bi izpolnjevali mednarodne zaveze. To pomeni skoraj samodejni 
prenos mednarodno dogovorjenih nadzorov dvojne rabe v zakonodajo EU. Po veljavnih 
pravilih se Uredba (ES) št. 428/2009 posodablja z rednim zakonodajnim postopkom. 

Pokazalo se je, da je ta postopek obremenjujoč in dolgotrajen, medtem ko so potrebne redne 
in pravočasne posodobitve. Parlament je o zdajšnji reviziji Priloge I, potrebni za vključitev 
dogovorjenih sprememb iz let 2009 in 2010, glasoval šele marca 2012. Poleg tega Parlament 
v težavnem in zapletenem zakonodajnem postopku, ki je pretežno tehnične narave, nima 
nobene prave priložnosti, da bi deloval kot institucija, ki lahko predlaga spremembe. 

Glede na to, da se redni zakonodajni postopek na tem področju ni pokazal kot najbolj 
učinkovito sredstvo za izpolnitev cilja, se poročevalec strinja, da bi se pristojnosti za 
posodobitve Priloge I morale prenesti na Komisijo. Tako bi lahko seznam kontroliranega 
blaga spreminjali z minimalnimi zamudami, po potrebi dvakrat letno ali celo pogosteje.

Hitrejše spreminjanje Priloge II

Manj tvegan izvoz "neobčutljivega", natančno določenega blaga v posebne namembne kraje 
pod konkretnimi pogoji uporabe pokriva šest vrst splošnih izvoznih dovoljenj EU2 (splošna 
izvozna dovoljenja, navedena v Prilogi II). Ta sistem omogoča izvoz kontroliranega blaga s 
krajšimi zamudami, pri čemer ni treba pridobiti globalnega ali posameznega dovoljenja.

                                               
1 Izvoz blaga z dvojno rabo pomeni 5-10 % celotnega izvoza EU.
2 Priloge IIa do IIf k Uredbi (ES) št. 428/2009.
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EU bi morala imeti možnost, da se z odstranitvijo nekaterih držav ali blaga iz področja 
uporabe obstoječih globalnih izvoznih dovoljenj hitro odzove na spreminjajoče se 
mednarodne razmere. Nujno je, da se v teh primerih Priloga II lahko pravočasno spremeni, da 
bi poskrbeli za to, da se odvijajo samo transakcije z majhnim tveganjem. Če se varnostne 
razmere poslabšajo, bi bilo treba olajšani izvoz takoj ustaviti.

Zaključki

Cilj sistema nadzora izvoza EU je zagotoviti neširjenje, ne da bi omejili konkurenco in 
konkurenčnost. Predlog Komisije je v skladu z namenom zagotoviti, da se kontrolni seznami 
EU posodabljajo z minimalnimi zamudami in da se poveča hitrost in prožnost. To bo 
omogočilo hitro prilagajanje spreminjajočim se zunanjim razmeram, da bi se lahko spopadli z 
nastajajočimi nevarnostmi širjenja in zagotovili, da evropska industrija ne bi bila v slabšem 
položaju kar se tiče konkurenčnosti.

Gre za pomemben korak k večji učinkovitosti, preglednosti in proporcionalnosti, ki bi jo 
moral zagotoviti prihodnji pregled sistema dvojne rabe, ki pa ne bo ogrozil učinkovitosti 
nadzora. Poročevalec poziva Komisijo, naj pospeši prizadevanja za razvoj elektronskega 
sistema za dvojno rabo in programa usposabljanja EU za nadzor izvoza, s čimer bodo mala in 
srednja podjetja ostala konkurenčna v okviru enotnega trga in izven njega. To bi moralo voditi 
k izpolnitvi splošnega cilja, ki je poenostaviti sistem in pospešiti proces, da bi zmanjšali 
breme za izvoznike in pristojne organe, okrepili varnost in povečali konkurenčnost. Ob 
upoštevanju pomena industrije z dvojno rabo je treba nujno poskrbeti za enako obravnavo 
izvoznikov.

Poročevalec ponovno poziva k večji doslednosti politike EU v okviru mednarodnih režimov 
nadzora izvoza medvladnega značaja. Komisija bi morala za uveljavitev svoje vloge 
koordinatorja in zastopnika ter za izboljšanje preglednosti razmisliti o tem, da bi se pridružila 
kontrolnim režimom, ki jim še ne pripada, oziroma vsaj o pridobitvi statusa opazovalke.1.

Poročevalec poudarja, da je vloga Parlamenta zagotoviti splošni pregled nad politiko nadzora 
izvoza EU, in ne mikro upravljanja izvoza. Uspeh obstoječega evropskega režima nadzora 
izvoza je predvsem odvisen od prizadevanj držav članic, ki morajo poskrbeti za pravilno 
uveljavljanje skupne zakonodaje ter ustaviti nezakonit izvoz in tranzit občutljivega blaga. 
Nevarnost nedovoljenega izvoza iz ozemlja EU se lahko omeji z boljšim usklajevanjem na 
državni in medresorski ravni (boljši nadzor izvoza, policijsko sodelovanje, obveščevalne 
službe in službe pregona) in učinkovitimi sankcijami za kršitve nadzora izvoza blaga z dvojno 
rabo.

Poročevalec predlaga spremembe besedila, da bi zagotovil horizontalni pristop k režimu 
delegiranih aktov, ki ga določa člen 290 Lizbonske pogodbe, in ga uskladil s temeljnimi 
elementi stališča Parlamenta glede "zbirnih aktov o trgovini".

                                               
1 Režim kontrole raketne tehnologije (MTCR) in Wassenaarski sporazum (WA).


