EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE OBCHOD

V Bruseli 21. marca 2019

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI KONTROLY
VÝVOZU POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť
z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že od 30. marca 2019,
00:00 h (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“)1 sa Spojené kráľovstvo stane „treťou
krajinou“2.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale
aj súkromných strán.
Vzhľadom na neistotu, pokiaľ ide o ratifikáciu dohody o vystúpení, sa všetkým
zainteresovaným stranám, a predovšetkým hospodárskym subjektom, pripomínajú právne
následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení3 sa právne predpisy
EÚ týkajúce sa kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím, a najmä nariadenie (ES)
č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy,
sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím4 (ďalej len „nariadenie“), už
nebudú od dátumu vystúpenia uplatňovať na Spojené kráľovstvo. Má to najmä tieto
dôsledky5:
1.

VÝVOZ POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM DO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA
V nariadení sa stanovuje kontrola vývozu, sprostredkovania a tranzitu položiek
s dvojakým použitím. Od dátumu vystúpenia sa kontroly podľa tohto nariadenia
budú uplatňovať vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu ako tretej krajine.

1

V súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa Európska rada po dohode so Spojeným
kráľovstvom môže jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.
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Pozri časť 4 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej
únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 66 I, 19.2.2019, s. 1).
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Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.
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Toto oznámenie dopĺňa „Oznámenie zainteresovaným stranám – Vystúpenie Spojeného kráľovstva
a pravidlá EÚ v oblasti dovozných/vývozných licencií pre určitý tovar“ z 25. januára 2018.

Upozornenie: Keďže Spojené kráľovstvo je zmluvnou stranou príslušných
medzinárodných zmlúv a členom medzinárodných režimov nešírenia zbraní
a uplatňuje proporčné a primerané kontroly, Európska komisia prijala
19. decembra 2018 návrh na zmenu nariadenia, ktorým sa Spojené kráľovstvo
pridáva do zoznamu miest určenia, na ktoré sa vzťahuje všeobecné povolenie
EÚ (EÚ001)6.
Po prijatí spoluzákonodarcami tento návrh zjednoduší vývoz väčšiny položiek
s dvojakým použitím do Spojeného kráľovstva, a zároveň sa zabezpečí
jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej EÚ a zachová sa
medzinárodná bezpečnosť a bezpečnosť EÚ.
2.

VÝVOZNÉ LICENCIE VYDANÉ SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM AKO ČLENSKÝM ŠTÁTOM
EÚ
Od dátumu vystúpenia už nie sú vývozné licencie vydané na základe nariadenia
Spojeným kráľovstvom ako členským štátom EÚ platné na vývoz položiek
s dvojakým použitím zo štátov EÚ27 do tretích krajín7. Na takéto vývozy položiek
s dvojakým použitím zo štátov EÚ27 do tretích krajín naopak bude od dátumu
vystúpenia potrebná licencia vydaná príslušným orgánom jedného z členských
štátov EÚ27 v súlade s článkom 9 nariadenia.

3.

LICENCIE NA PREPRAVU V RÁMCI EÚ DO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VYDANÉ PRED
DÁTUMOM VYSTÚPENIA

Podľa článku 22 nariadenia určité veľmi citlivé položky s dvojakým použitím
uvedené v prílohe IV k nariadeniu podliehajú kontrolám prepravy v rámci EÚ. Od
dátumu vystúpenia bude na vývoz týchto položiek potrebné povolenie za
podmienok stanovených v nariadení.
Licencie na prepravu vydané pred dátumom vystúpenia jedným z členských štátov
EÚ27 na prepravu do Spojeného kráľovstva by sa však od dátumu vystúpenia mali
považovať za platné licencie na vývoz do Spojeného kráľovstva, a to až do
uplynutia platnosti licencie.
Webové sídlo Komisie (http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-fromeu/dual-use-controls/) poskytuje všeobecné informácie o kontrole vývozu položiek
s dvojakým použitím. Tieto stránky budú v prípade potreby aktualizované a doplnené
o ďalšie informácie.
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre obchod
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COM(2018) 891 final.
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Pozri aj časť 2 dokumentu „Oznámenie zainteresovaným stranám – Vystúpenie Spojeného kráľovstva
a pravidlá EÚ v oblasti dovozných/vývozných licencií pre určitý tovar“ z 25. januára 2018.
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