SMERNICA
O TRANSFEROCH
V OBLASTI OBRANY

PRÍRUČKA
PRE MSP
#EUDefenceIndustry

Text bol dokončený v októbri 2021
1. vydanie
Tento dokument sa nemôže považovať za dokument predstavujúci oficiálne stanovisko
Európskej Komisie.
Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2021
© Európska únia, 2021

Politika v oblasti opakovaného použitia dokumentov Európskej komisie sa vykonáva
rozhodnutím Komisie 2011/833/EÚ z 12. decembra 2011 o opakovanom použití
dokumentov Komisie (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39).
Ak nie je uvedené inak, opakované použitie tohto dokumentu je povolené v zmysle
medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že opakované použitie je povolené
za predpokladu, že sa riadne uvedie zdroj a akékoľvek zmeny.
© Fotografie: Adobe Stock – Zadná strana M.S.I. Photography
PDF
ISBN 978-92-76-43460-3
doi:10.2889/433739
HV-08-21-301-SK-N
Print
ISBN 978-92-76-43398-9
doi:10.2889/827035
HV-08-21-301-SK-C

#EUDefenceIndustry

4

SMERNICA O TRANSFEROCH V OBLASTI OBRANY 2009/43/ES | PRÍRUČKA PRE MSP | #EUDefenceIndustry

ÚVOD...................................................................................................................................................................7
KOMU A NA AKÝ ÚČEL JE PRÍRUČKA URČENÁ?...................................................................................7
ČO PRÍRUČKA OBSAHUJE?..........................................................................................................................8
1. SMERNICA O TRANSFEROCH A JEJ PREDSTAVENIE................................................................... 10

1.1. EURÓPSKY TRH V OBLASTI OBRANY..................................................................................................................................10
1.2. HLAVNÉ BODY SMERNICE O TRANSFEROCH.................................................................................................................11

2. SYSTÉM UDEĽOVANIA LICENCIÍ........................................................................................................ 12
2.1. PREHĽAD VÝNIMIEK A LICENCIÍ............................................................................................................................................12
2.2. VŠEOBECNÉ TRANSFEROVÉ LICENCIE – PRAKTICKÝ PRÍKLAD...........................................................................18
2.3. GLOBÁLNE TRANSFEROVÉ LICENCIE. POSTUP TRANSFERU................................................................................20

3. CERTIFIKAČNÝ SYSTÉM........................................................................................................................ 22

3.1. ČO JE CERTIFIKÁCIA A AKO FUNGUJE?.............................................................................................................................22
3.2. PREČO BY STE MALI CERTIFIKOVAŤ SVOJU SPOLOČNOSŤ?.................................................................................24
3.3. PROCES CERTIFIKÁCIE V PRAXI.............................................................................................................................................24

4. UŽITOČNÉ NÁSTROJE A ZDROJE....................................................................................................... 28
4.1. WEBOVÉ SÍDLO CERTIDER........................................................................................................................................................28
4.2. PRÁVNE PREDPISY EÚ A PRÍSLUŠNÉ POLITICKÉ DOKUMENTY..........................................................................28
4.3. WEBOVÉ SÍDLA PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV..........................................................................28

PRÍLOHA.......................................................................................................................................................... 29

SMERNICA O TRANSFEROCH V OBLASTI OBRANY 2009/43/ES | PRÍRUČKA PRE MSP | #EUDefenceIndustry

OBSAH

5

6

SMERNICA O TRANSFEROCH V OBLASTI OBRANY 2009/43/ES | PRÍRUČKA PRE MSP | #EUDefenceIndustry

KOMU A NA AKÝ ÚČEL JE PRÍRUČKA URČENÁ?
Európsky obranný priemysel zohráva významnú úlohu pri
zaručovaní bezpečnosti a ochrany Európy. S obratom na
úrovni 108 miliárd EUR dosiahnutým v roku 2018 je zároveň
významným odvetvím, ktoré zabezpečuje rast a pracovné
miesta.

Európsky obranný priemysel však čelí viacerým výzvam. Jednou
z nich je fragmentácia európskeho vnútorného trhu s obranným
vybavením. Uvedená fragmentácia a rozdielne vnútroštátne
prístupy sú pôvodcom viacerých problémov európskeho
obranného priemyslu vo všeobecnosti, a najmä MSP.

Približne 2 500 malých a stredných podnikov (ďalej len
„MSP“), ktoré fungujú v európskom odvetví obrany, tvorí
kriticky dôležitú súčasť dodávateľských reťazcov. MSP
aktívne v odvetví obrany sú kľúčové pre inováciu a rast a sú
schopné vykonávať dôležité činnosti v oblasti výskumu,
technológií a inovácií. Tvoria podstatnú časť európskej
obrannej a technologickej priemyselnej základne.

V tomto kontexte je zámerom smernice 2009/43/ES (ďalej
len „smernica o transferoch v odvetví obrany“ alebo „smernica
o transferoch“) zjednodušiť pravidlá týkajúce sa transferov
obranného vybavenia medzi európskymi krajinami1 s cieľom
zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a aby postupy
určené pre priemysel neboli zaťažujúce, a to najmä pre MSP.

1 V tejto príručke je „európska krajina“ každá krajina, na ktorú sa uplatňuje smernica o transferoch, a teda všetky členské štáty Európskej únie, ako aj Nórsko a Island (pozri časť 1.2. o geografickej pôsobnosti
smernice o transferoch).
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Príručka je určená MSP, ktoré sú aktívne v odvetví obrany,
a jej cieľom je jednoduchým spôsobom predstaviť
smernicu o transferoch a poskytnúť užitočné rady, ako ju
čo najlepšie využiť.

ČO PRÍRUČKA
OBSAHUJE?

KAPITOLA 1

KAPITOLA 2

Stručným spôsobom sa v nej predstavujú ciele a hlavné
ustanovenia smernice o transferoch, ako aj výhody, ktoré
z nej môžu plynúť pre európske MSP v odvetví obrany.

Zameriava sa na systém udeľovania licencií zavedený
smernicou o transferoch, pričom sa v nej uvádzajú aj
podrobné vysvetlenia výnimiek a jednotlivých druhov
licencií (všeobecné, globálne a individuálne). Takisto sa v nej
uvádza praktický príklad a systematický postup, ktorý je
potrebné dodržať v záujme bezpečných a rýchlych transferov
obranného vybavenia.

KAPITOLA 4

Zahŕňa výhody certifikačného systému, ktorý sa zavádza
smernicou o transferoch, ako aj praktické rady, ako získať
certifikáciu pre spoločnosť. Okrem toho sa v nej nachádzajú
odporúčania, akým spôsobom môže prijímateľ obranného
vybavenia zriadiť úspešný a spoľahlivý vnútorný systém
súladu.

Uvádza sa v nej zoznam online nástrojov a zdrojov, ktoré
súvisia s transfermi výrobkov obranného priemyslu.
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1. SMERNICA
O TRANSFEROCH A JEJ
PREDSTAVENIE
1.1. EURÓPSKY TRH V OBLASTI
OBRANY
Vzhľadom na niekoľko aspektov je trh v oblasti obrany
jedinečný a líši sa od iných komerčných trhov. Tieto aspekty
sú a) skutočnosť, že konečnými zákazníkmi obranného
vybavenia sú vlády; b) citlivý charakter výrobkov obranného
priemyslu; c) osobitné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa
zaobchádzania s utajovanými skutočnosťami a d) pravidlá
kontroly vývozu vojenskej technológie a materiálu. To
je dôvod, prečo sa na cezhraničné presuny obranného
vybavenia vzťahujú požiadavky na udeľovanie licencií, a to aj
medzi európskymi krajinami.

Do roku 2009 neexistovali spoločné európske pravidlá
týkajúce sa udeľovania licencií v súvislosti s pohybom
obranného vybavenia medzi európskymi krajinami. Pred
prijatím smernice o transferoch v roku 2009 sa európsky
obranný priemysel musel vysporiadať so samostatnými
vnútroštátnymi nariadeniami, keďže každá európska krajina
mala vlastný režim kontroly vývozu primárne navrhnutý na
kontrolu rizík súvisiacich s vývozom vojenského vybavenia
do krajín mimo EÚ. Procesy udeľovania alebo zamietnutia
licencie na transfer medzi európskymi krajinami a na vývoz
do iných krajín boli v zásade rovnaké, čo znamenalo, že
európske spoločnosti nemohli v plnej miere využívať výhody
vnútorného trhu Európskej únie. Smernicou o transferoch
sa zmierňujú prekážky brániace pohybu obranného
vybavenia medzi európskymi krajinami, a je preto zásadná
pre vytvorenie funkčného európskeho vnútorného trhu
s obranným vybavením.

Smernica o transferoch sa uplatňuje na pohyby (transfery)
obranného vybavenia medzi dvoma európskymi krajinami.
Neuplatňuje sa na vývoz obranného vybavenia z európskej
krajiny do krajiny mimo Európskej únie, Nórska a Islandu.
Smernicou o transferoch sa zjednodušujú pravidlá
a znižuje sa administratívna záťaž a zároveň sa
udržiava určitá úroveň kontroly cezhraničných
pohybov výrobkov obranného priemyslu v rámci
Európy.

Jej cieľom je uľahčiť a urýchliť pohyb obranného
vybavenia v rámci Európy, posilniť bezpečnosť dodávok
a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.
Geografická pôsobnosť: smernica o transferoch
sa uplatňuje na 27 členských štátov Európskej
únie2 a dve ďalšie krajiny zahrnuté do Európskeho
hospodárskeho priestoru – Nórsko a Island3. Týchto
29 krajín sa v príručke uvádza ako „európske
krajiny“4.
2 Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.
3 Európsky hospodársky priestor (EHP) zahŕňa 27 členských štátov Európskej únie, ako aj Island,
Nórsko a Lichtenštajnsko. Jeho cieľom je posilniť obchodné a hospodárske vzťahy medzi nimi.
Smernica o transferoch sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.
4 V zmysle protokolu o Írsku/Severnom Írsku uzatvorenom medzi Európskou úniou a Spojeným
kráľovstvom sa smernica o transferoch naďalej uplatňuje aj na Spojené kráľovstvo a v rámci neho,
pokiaľ ide o Severné Írsko.

Hlavné ustanovenia a nástroje smernice o transferoch
poskytujú výhody dodávateľom a prijímateľom výrobkov
obranného priemyslu v rámci EÚ:
Zjednodušený systém udeľovania licencií,
ktorý zahŕňa licenčné výnimky, všeobecné
a globálne transferové licencie
Prechod z kontrol ex ante na kontroly ex post
vykonávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ
ide o všeobecné transferové licencie
Systém certifikácie pre spoločnosti
pôsobiace v oblasti obrany s cieľom
zabezpečiť dôveru medzi národnými vládami
a súlad s pravidlami týkajúcimi sa kontroly
vývozu
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2. SYSTÉM UDEĽOVANIA
LICENCIÍ
2.1. PREHĽAD VÝNIMIEK A LICENCIÍ
Podľa smernice o transferoch potrebuje podnik, ktorý má
záujem transferovať obranné vybavenie z jednej európskej
krajiny do druhej, predchádzajúce povolenie – licenciu od
orgánov európskej krajiny, z ktorej sa má výrobok transferovať.
V smernici o transferoch sa však európskym krajinám za
osobitných podmienok umožňuje, aby z povinnosti týkajúcej
sa získania licencií vyňali isté druhy transferov. Navyše
okrem tradičných individuálnych transferových licencií sa
ňou zavádzajú všeobecné transferové licencie a globálne
transferové licencie.

SYSTÉM UDEĽOVANIA LICENCIÍ
PODĽA SMERNICE O TRANSFEROCH
I. LICENČNÉ VÝNIMKY

II. VŠEOBECNÉ TRANSFEROVÉ LICENCIE

III. GLOBÁLNE TRANSFEROVÉ LICENCIE

IV. INDIVIDUÁLNE TRANSFEROVÉ
LICENCIE

II. VŠEOBECNÉ TRANSFEROVÉ LICENCIE

Národné vlády môžu udeliť výnimku z predchádzajúceho
povolenia týmto druhom transferov:

Ak sa európska krajina domnieva, že transfery určitých
druhov obranného vybavenia do iných európskych krajín za
určitých podmienok nepredstavujú významné riziká, môže
prijať a vydať všeobecnú transferovú licenciu na povolenie
takých transferov.

• ak je dodávateľ alebo prijímateľ vládnym orgánom alebo súčasťou ozbrojených síl,
• ak sú dodávky realizované Európskou úniou, Organizáciou Severoatlantickej zmluvy, Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu alebo inými medzivládnymi
organizáciami na plnenie ich úloh,
• ak je transfer nevyhnutný na realizáciu spoločného
zbrojného programu medzi európskymi krajinami,
• ak transfer súvisí s humanitárnou pomocou v prípade
katastrofy alebo ako dar v núdzi,
• ak je transfer potrebný na opravu, údržbu, výstavu alebo predvedenie, alebo po nich.
V súvislosti s existujúcimi výnimkami si overte
príslušné publikácie národných vlád alebo oslovte
príslušné vnútroštátne orgány.

Všeobecná transferová licencia sa vzťahuje na určité druhy
obranného vybavenia. Umožňuje všetkým dodávateľom
takéhoto vybavenia so sídlom v danej krajine, aby za určitých
podmienok priamo vykonávali viacnásobné transfery takého
vybavenia do iných európskych krajín, a to bez nutnosti žiadať
o osobitné povolenie. Podmienky stanovené vo všeobecnej
transferovej licencii sa môžu týkať nielen druhov výrobkov,
na ktoré sa vzťahuje, ale aj krajín, do ktorých môžu byť tieto
výrobky na základe licencie transferované, účelu transferov
(napr. údržba, predvedenie) alebo prijímateľov výrobkov
(napr. ozbrojené sily alebo obstarávatelia).
Orgány danej európskej krajiny môžu napríklad vydať
všeobecnú licenciu, ktorou sa všetkým subjektom so sídlom
v tejto krajine povolí na účely údržby transferovať rôzne
druhy výrobkov (napr. určité druhy elektronických zariadení,
určité subsystémy vojenských lietadiel alebo plavidiel) do
akejkoľvek ďalšej európskej krajiny, a to za predpokladu, že
sa výrobky pošlú naspäť do šiestich mesiacov a príslušné
orgány sú o transfere informované.
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V smernici o transferoch sa od všetkých európskych krajín
vyžaduje, aby vydali všeobecné transferové licencie, ktoré sa
budú vzťahovať aspoň na tieto štyri typy situácií:

Pred vykonaním transferu odporúčame, aby spoločnosti
skontrolovali:

• prijímateľ je súčasťou ozbrojených síl európskej krajiny
alebo obstarávateľom nakupujúcim na výhradné použitie takýmito ozbrojenými silami,

• CERTIDER, register certifikovaných spoločností, uverejnený na webovom sídle Európskej komisie, ktorý
obsahuje aj informácie o všeobecných transferových
licenciách, ktoré vydali európske krajiny,

• prijímateľ je certifikovanou spoločnosťou (pozri kapitolu 3 tejto príručky),
• transfer sa uskutočňuje na účely predvádzania, hodnotenia alebo výstav,
• transfer sa uskutočňuje na účely údržby a opravy, ak
je prijímateľ pôvodným dodávateľom daných výrobkov
obranného priemyslu.

Národné vlády sa môžu slobodne rozhodnúť, aké druhy
výrobkov zahrnú do každej z uvedených všeobecných licencií
a aké podmienky sa k nim vo všeobecnosti budú viazať.

Európske krajiny majú právo vydávať dodatočné
všeobecné transferové licencie nad rámec
štyroch druhov, ktoré sa vyžadujú v smernici
o transferoch.

• webové sídla príslušných vnútroštátnych orgánov,

• kapitolu 4 tejto príručky.

OZNÁMENIE PRED DRUHY
PRVÝM POUŽITÍM POVOLENÝCH
LICENCIE
POLOŽIEK

INFORMÁCIE PRE
PRIJÍMATEĽOV
O PODMIENKACH
SPÄTNÉHO
VÝVOZU

OŽIADAVKY
NA PODÁVANIE
SPRÁV

NÁRODNÉ
VLÁDY MÔŽU
PRIDÁVAŤ ĎALŠIE
POŽIADAVKY

VŠEOBECNÉ TRANSFEROVÉ LICENCIE PRINÁŠAJÚ ZNAČNÉ ZJEDNODUŠENIA:
• ak plánovaný transfer spĺňa všetky podmienky všeobecnej transferovej licencie, spoločnosť
môže vykonať transfer bez toho, aby žiadala o osobitné povolenie,
• všeobecné transferové licencie sú dostupné pre všetky spoločnosti danej európskej krajiny za
predpokladu, že spĺňajú príslušné podmienky všeobecnej transferovej licencie,
• spoločnosti môžu po oznámení svojho zámeru použiť všeobecnú transferovú licenciu po prvý
raz vykonať ľubovoľný počet transferov podľa podmienok stanovených v danej licencii.
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III. GLOBÁLNE TRANSFEROVÉ LICENCIE

IV. INDIVIDUÁLNE TRANSFEROVÉ LICENCIE

Globálna transferová licencia umožňuje danému dodávateľovi
vykonať viacero transferov do rôznych európskych krajín,
pokiaľ ide o osobitné druhy položiek a prijímateľov, a udeľuje
sa na obdobie troch rokov. V každej globálnej transferovej
licencii sa vymedzuje rozsah pôsobnosti:

Individuálna transferová licencia umožňuje jeden transfer
konkrétneho množstva konkrétnych výrobkov v jednej
zásielke alebo vo viacerých zásielkach do jednej európskej
krajiny. Využíva sa vo všetkých prípadoch, keď nemožno
použiť licenčné výnimky, všeobecné transferové licencie ani
globálne transferové licencie. Individuálni dodávatelia si
musia od príslušných orgánov vyžiadať pre každý jednotlivý
transfer licenciu, v ktorej špecifikujú množstvo zasielaných
výrobkov a počet zásielok pre prijímateľa. Individuálne
transferové licencie zahŕňajú špecifické podmienky,
ktoré musí dodávateľ spĺňať. Vnútroštátne orgány môžu
rozhodnúť, že transfery musia za určitých okolností podliehať
individuálnej (a nie všeobecnej či globálnej) licencii:

• kategórií položiek, na ktoré sa vzťahuje,
• autorizovaných prijímateľov alebo kategórií prijímateľov.

Národné vlády sú zodpovedné za stanovovanie podmienok,
podľa ktorých možno transfery povoliť na základe globálnej
a nie individuálnej licencie (pre transfery, na ktoré sa
nevzťahujú všeobecné transferové licencie).
Na čo môžu MSP použiť globálne transferové licencie?
Globálne transferové licencie sú vhodné najmä
v prípade zmluvného rámca, ktorého súčasťou
je pravidelný obchodný tok položiek medzi
dodávateľom a prijímateľom.

Globálna transferová licencia je platná tri roky
a príslušný vnútroštátny orgán ju môže obnoviť.

Potreba chrániť základné
bezpečnostné záujmy alebo
z dôvodu verejného poriadku
Potreba zabezpečiť plnenie
medzinárodných záväzkov
a povinností
Vážne dôvody domnievať sa, že
dodávateľ nedokáže splniť všetky
podmienky potrebné na to, aby sa
mu udelila globálna transferová
licencia
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2.2. VŠEOBECNÉ TRANSFEROVÉ
LICENCIE – PRAKTICKÝ PRÍKLAD
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Na tomto praktickom príklade sa MSP môžu oboznámiť
s jednoduchým postupom, ako krok za krokom transferovať
položku na základe všeobecnej transferovej licencie.

PRAKTICKÝ PRÍKLAD POSTUPU
PODĽA SMERNICE O TRANSFEROCH
POLOŽKA: Špeciálne navrhnutá mechanická časť
riadenej strely
DODÁVATEĽ: Estónsko
PRIJÍMATEĽ: Írsko (konečné použitie/konečný
používateľ). Prijímateľ môže byť:
A. súčasťou ozbrojených síl;
B. certifikovanou spoločnosťou;
C. prijímateľ bez certifikácie
(nie je súčasťou ozbrojených síl).
•
•
•
•

KROK 1:
KROK 2:
KROK 3:
KROK 4:

Klasifikujte položku
Vyhľadajte správnu licenciu
Najprv oznámte
Transferujte

KROK 1: KLASIFIKUJTE POLOŽKU
Položte si otázku: Vzťahuje sa na položku, ktorú
chcem transferovať, smernica o transferoch?

Skontrolujte zoznam výrobkov obranného priemyslu,
ktorý je prílohou k smernici o transferoch (zahrnutý do
vnútroštátnych právnych predpisov vašej krajiny). V prípade
pochybností môžete kontaktovať svoj príslušný vnútroštátny
orgán.

DÔLEŽITÉ! Daný zoznam sa približne každý rok
aktualizuje

Berte do úvahy citlivé prípady: aj keď je položka, ktorú
chcete transferovať, len malá mechanická alebo elektronická
súčasť, môže byť „špeciálne navrhnutá“ alebo „modifikovaná
na vojenské účely“, a je teda kontrolovaná podľa smernice
o transferoch.
• Výsledok: v tomto príklade sa položka KONTROLUJE
podľa zoznamu vojenského materiálu (VM) 4 prílohy
k smernici o transferoch.
• Majte na pamäti, že klasifikácia je kľúčovým krokom,
keďže umožňuje skontrolovať, či položka, ktorá sa bude
transferovať:
1. je predmetom licenčnej výnimky;
2. má výhody vyplývajúce zo všeobecných
transferových licencií/globálnych transferových
licencií alebo si vyžaduje individuálnu transferovú licenciu.

KROK 3: NAJPRV OZNÁMTE

Po klasifikácii položky si položte otázku: Udelila moja krajina
(v tomto príklade Estónsko) licenčnú výnimku uplatniteľnú na
položky, ktoré chcem transferovať, a na plánovaných prijímateľov?

Ak chcete po prvý raz použiť všeobecnú transferovú licenciu,
musíte svoj zámer najprv oznámiť príslušným
vnútroštátnym orgánom.

Ak áno, môžete pristúpiť k transferu.
Ak nie, položte si otázku:
Udelila moja krajina (v tomto príklade Estónsko) všeobecné
transferové licencie uplatniteľné na položky, ktoré chcem
transferovať, a na plánovaných prijímateľov?

Oznámenie pred prvým použitím je súčasťou podmienok
všeobecných transferových licencií. Na účely kontroly
postupu konzultujte príslušný vnútroštátny orgán.

A. ozbrojené sily;

• Po oznámení je vaša spoločnosť pripravená transferovať položky a netreba čakať na osobitné povolenie.

B. certifikovaná spoločnosť;
C. na tieto účely:
a) výstava a predvedenie;
b) opravy a údržba.
• Na webovom sídle príslušných vnútroštátnych orgánov alebo
v registri CERTIDER skontrolujte názov a/alebo číslo príslušných
všeobecných transferových licencií vydaných vašou krajinou (pozri kapitolu 4 tejto príručky).
• Príslušné všeobecné transferové licencie vydané Estónskom
(v čase, keď bola táto príručka vypracovaná) sú:
a) všeobecné transferové licencie pre ozbrojené sily: môže ich
použiť prijímateľ A (ozbrojené sily);
b) všeobecné transferové licencie pre certifikované spoločnosti: môže ich použiť prijímateľ B (certifikovaná spoločnosť);
c) pre prijímateľa C (bez certifikácie) sa vyžaduje individuálna
(alebo globálna) transferová licencia.

KROK 4: TRANSFERUJTE
PO OZNÁMENÍ PRVÉHO POUŽITIA VŠEOBECNEJ
TRANSFEROVEJ
LICENCIE
MÔŽETE
PRISTÚPIŤ
K TRANSFERU.
K prepravným dokladom pripojte príslušné informácie pre
prijímateľa týkajúce sa zoznamu vojenského materiálu (VM),
ktorý zahŕňa položku (v tomto prípade VM 4):
• ktorá transferová licencia, všeobecná alebo individuálna/globálna, bola použitá (názov a číslo) alebo
kópiu licencie,
• ktoré obmedzenia spätného vývozu treba dodržiavať (pripojte v prípade potreby).
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KROK 2: VYHĽADAJTE SPRÁVNU LICENCIU
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2.3. GLOBÁLNE TRANSFEROVÉ
LICENCIE. POSTUP TRANSFERU
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Nižšie je uvedený postup, ako krok za krokom získať globálnu
transferovú licenciu a použiť ju po prvý raz.
Každý vnútroštátny orgán vymedzuje požiadavky
na podanie žiadosti. Vhodné postupy preto
konzultujte so svojimi príslušnými vnútroštátnymi
orgánmi.

KROK 1: KLASIFIKUJTE POLOŽKU
Položte si otázku: Vzťahuje sa na položku, ktorú chcem
transferovať, smernica o transferoch? Tento krok je
identický s prvým krokom príkladu opísaného v časti 2.2.

KROK 2: VYHĽADAJTE SPRÁVNU
LICENCIU
Po klasifikácii položky si položte otázku:
Udelila moja krajina licenčnú výnimku uplatniteľnú
na položky, ktoré chcem transferovať, a na plánovaných
prijímateľov?

Ak áno, môžete pristúpiť k transferu.
Ak nie, položte si otázku: Udelila moja krajina všeobecnú transferovú licenciu uplatniteľnú na položky, ktoré chcem transferovať, a na plánovaných prijímateľov?
• Ak je odpoveď áno, zvážte namiesto globálnej
transferovej licencie použitie všeobecnej transferovej licencie. Týmto spôsobom nemusíte žiadať
o osobitné povolenie, ale jednoducho príslušným
orgánom oznámite prvé použitie všeobecnej
transferovej licencie.
• Ak je odpoveď nie, prejdite na ďalší krok, v ktorom požiadate o licenciu.

O globálnu transferovú licenciu musíte požiadať
svoje príslušné vnútroštátne orgány.
Kontaktujte príslušný vnútroštátny orgán v záujme
identifikácie príslušného procesu podávania žiadosti vo
svojej krajine. S globálnou transferovou licenciou
môžete transferovať položky jednému alebo viacerým
prijímateľom uvedeným v licencii, v ktorej sa takisto
špecifikujú položky alebo druhy položiek, na ktoré sa
táto licencia vzťahuje.
Globálne transferové licencie sú platné tri roky, pričom ich
platnosť sa môže obnoviť.

KROK 4: TRANSFERUJTE
Po získaní globálnej transferovej licencie môžete pristúpiť k transferu. K prepravným dokladom pripojte informácie pre prijímateľa týkajúce sa:
• zoznamu vojenského materiálu (VM), ktorý zahŕňa položku v prílohe k smernici o transferoch,
• toho, ktorá globálna transferová licencia bola použitá (názov a číslo), alebo kópiu licencie,
• ktoré obmedzenia spätného vývozu treba dodržiavať (pripojte v prípade potreby).
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KROK 3: POŽIADAJTE O LICENCIU
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3. CERTIFIKAČNÝ
SYSTÉM
3.1. ČO JE CERTIFIKÁCIA A AKO
FUNGUJE?
Certifikačný systém je priamo prepojený s používaním všeobecných transferových licencií v prípade prijímateľov, ktorými sú certifikované spoločnosti.
Certifikácia je formálnym uznaním spoľahlivosti spoločnosti ako prijímateľa transferovaných položiek v oblasti obrany,
ktoré udeľujú vnútroštátne orgány európskej krajiny, v ktorej má daná spoločnosť sídlo. Preto sa certifikát udelený
„krajinou, do ktorej výrobky smerujú“, používa na prijímanie
výrobkov obranného priemyslu nadobudnutých na základe
všeobecnej transferovej licencie udelenej „krajinou, z ktorej
výrobky pochádzajú“.

PREČO MUSÍ SPOLOČNOSŤ
PREUKÁZAŤ SVOJU HODNOVERNOSŤ
PROSTREDNÍCTVOM CERTIFIKÁCIE?
Zatiaľ čo si individuálna transferová licencia vyžaduje osobitnú dokumentáciu o konečnom používateľovi/konečnom
použití a záväzkoch prijímateľa dodržiavať obmedzenia
spätného vývozu, vnútroštátne orgány môžu používateľom
všeobecných transferových licencií udeliť výnimku z týchto
požiadaviek na dokumentáciu, čo je v súlade so smernicou
o transferoch.
Z uvedených dôvodov musia oprávnené spoločnosti preukázať svoju hodnovernosť a obzvlášť zaručiť, že budú dodržiavať všetky obmedzenia spätného vývozu stanovené v príslušnej všeobecnej transferovej licencii.
Cieľom certifikácie je vyhnúť sa najmä zneužitiu všeobecných transferových licencií na zakázané alebo zamietnuté
spätné vývozy.

vývozu

Preukázané skúsenosti spoločnosti v oblasti
obranných činností, najmä prostredníctvom
záznamu o súlade s obmedzeniami spätného
Relevantná priemyselná činnosť v oblasti
obranného vybavenia, najmä schopnosť začlenenia systémov/subsystémov
Vymenovanie vyššieho riadiaceho pracovníka, prideleného pre túto oblasť, osobne zodpovedného za transfery a vývozy
Písomný záväzok spoločnosti dodržiavať
a presadzovať všetky podmienky súvisiace
s konečným použitím a s vývozom akéhokoľvek prijatého výrobku
Písomný záväzok spoločnosti poskytnúť príslušným orgánom na požiadanie podrobné
informácie týkajúce sa konečných používateľov alebo konečného použitia všetkých výrobkov, ktoré spoločnosť vyviezla, transferovala alebo prijala na základe transferovej
licencie z inej európskej krajiny
Opis vnútorného programu súladu alebo
systému riadenia transferu a vývozu
realizovaného v spoločnosti

Každá európska krajina stanovuje postupy
upravujúce certifikáciu.

Európska komisia v roku 2011 navrhla
prostredníctvom svojho odporúčania o certifikácii
minimálne normy na harmonizáciu certifikačných
systémov v rámci Európy, ktoré vyplývajú
z osvedčených postupov. Toto odporúčanie
zahŕňa zoznam osvedčených postupov týkajúcich
sa vnútorných programov súladu, ktorý máte
k dispozícii.

AKÝ JE ÚČEL ODPORÚČANIA
O CERTIFIKÁCII?
• Ponúka dodatočné usmernenia o certifikačných kritériách, prostredníctvom ktorých je možné posúdiť, či vaša
spoločnosť spĺňa podmienky na získanie certifikácie,
• v prílohe je zahrnutý zoznam navrhovaných otázok/
usmernení určených pre podnik s cieľom opísať (a posúdiť, pokiaľ ide o orgány) vnútorné programy súladu.
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SPOLOČNOSŤ ZÍSKA CERTIFIKÁT NA
ZÁKLADE TÝCHTO KRITÉRIÍ A PRVKOV:
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3.2. PREČO BY STE MALI
CERTIFIKOVAŤ SVOJU
SPOLOČNOSŤ?
Ak sa spoločnosť stane certifikovanou, môže to priniesť
vášmu podnikaniu isté zlepšenia:

Možnosť rýchlo a bezpečne získavať
dodávky na základe všeobecných
transferových licencií
Vytvoriť si dobré meno ako spoľahlivá
spoločnosť, pokiaľ ide o manipuláciu
s obranným vybavením
Mať zavedený systém na zaistenie súladu s právnymi predpismi týkajúcimi
sa kontroly vývozu

3.3. PROCES CERTIFIKÁCIE V PRAXI
KROK 1: SPĹŇA VAŠA SPOLOČNOSŤ
PODMIENKY NA ZÍSKANIE
CERTIFIKÁCIE?
• Skontrolujte webové sídla vnútroštátnych orgánov s cieľom posúdiť, či vaša spoločnosť spĺňa kritériá a požiadavky (aj v kapitole 4 tejto príručky),
• ak vaša spoločnosť spĺňa všetky požiadavky, požiadajte o dokumentáciu, ktorá máte odoslať príslušnému orgánu.

KROK 2: AKO MÔŽE VAŠA
SPOLOČNOSŤ ZÍSKAŤ CERTIFIKÁCIU?
• Predložte dokumentáciu,
• keď sú dokumenty predložené, príslušné orgány vykonajú kontrolu vašej spoločnosti,
• vaša spoločnosť môže následne získať certifikáciu.

Po získaní certifikácie môže vaša spoločnosť prijímať
obranné vybavenie od iných európskych dodávateľov
na základe všeobecných transferových licencií,
ktoré vydali iné európske krajiny na transfery do
certifikovaných spoločností.
• Vaša spoločnosť je uverejnená v registri CERTIDER,
• skontrolujte obdobie platnosti certifikátu vo svojej domovskej krajine,
• obdobie platnosti certifikátu nemôže presiahnuť
päť rokov a po troch rokoch bude predmetom
preskúmania príslušnými orgánmi týkajúceho sa
dodržiavania kritérií,
• pozri kapitolu 4 o registri CERTIDER a o aktualizáciách certifikačného systému.

KROK 4: AKÉ SÚ POVINNOSTI
CERTIFIKOVANEJ SPOLOČNOSTI?
• Musí byť v súlade s právnymi predpismi a licenciami týkajúcimi sa transferov a kontroly vývozu,
• musí najmä rešpektovať obmedzenia vývozu
a opätovného transferu, ktoré sú stanovené v príslušných všeobecných transferových licenciách,
• musí určiť úradníka zodpovedného za kontrolu
vývozu, ktorý bude kontaktným bodom na vnútroštátnej úrovni a ktorého uznávajú príslušné
vnútroštátne orgány.
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KROK 3: VAŠA SPOLOČNOSŤ
ZÍSKALA CERTIFIKÁCIU. ČO BUDE
NASLEDOVAŤ?
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Táto tabuľka obsahuje rôzne úlohy v súvislosti s riadením
organizácie kontroly vývozu spoločnosti.
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SPOĽAHLIVÁ A ÚSPEŠNÁ
ORGANIZÁCIA KONTROLY
VÝVOZU

Úradník na kontrolu vývozu

(vyšší riadiaci pracovník)

• Je zodpovedný za organizáciu systému kontroly
vývozu spoločnosti, vykonávanie usmernení politiky
vývozu,
• deleguje realizáciu kontroly vývozu na vedúceho
organizácie kontroly vývozu a jeho tím (všeobecné
pravidlo).

• Je kontaktnou osobou pre vnútroštátne príslušné
orgány,
• spolupracuje s tímom odborníkov v rámci kontroly
vývozu a s kompetentnými technickými pracovníkmi
ako protistrana, pokiaľ ide o klasifikáciu kontrol
výrobkov,
• so svojím tímom musí zaistiť súlad s právnymi
predpismi týkajúcimi sa kontroly vývozu,
• so svojím tímom hľadá najlepší možný balík
licencií/najlepšie možné riešenie na zabezpečenie
bezpečného a nekomplikovaného transferu/vývozu,
• môže zastaviť akýkoľvek transfer/vývoz, ak sa
dokáže, že je neoprávnený, pričom toto rozhodnutie
môže zrušiť len vyšší riadiaci pracovník (alebo
úradník na kontrolu vývozu).

Usmernenie týkajúce sa
kontroly vývozu
• Opisuje sa v ňom zodpovednosť a postupy
kontroly vývozu.
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Vedúci kontroly vývozu
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4. UŽITOČNÉ NÁSTROJE
A ZDROJE
4.1. WEBOVÉ SÍDLO CERTIDER
Oficiálna online databáza, ktorá zahŕňa:
• zoznam certifikovaných spoločností (a súvisiacich certifikátov),
• všeobecné transferové licencie,
• vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa certifikácie
a transferov výrobkov obranného priemyslu,
• zoznam výrobkov, na ktoré sa uplatňuje smernica o transferoch,
• odkazy na webové sídla príslušných vnútroštátnych orgánov,
• funkciu vyhľadávania.

4.2. PRÁVNE PREDPISY EÚ
A PRÍSLUŠNÉ POLITICKÉ
DOKUMENTY
• Smernica o transferoch 2009/43/ES,
• európska politika v oblasti obranného priemyslu,
• MSP pôsobiace v oblasti obrany v EÚ.`

4.3. WEBOVÉ SÍDLA PRÍSLUŠNÝCH
VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV
Ustanovenia smernice o transferoch boli zahrnuté do
právnych predpisov každej európskej krajiny.
MSP sa musia spoliehať na odporúčania príslušných orgánov
a na vnútroštátne požiadavky. Webové sídla príslušných
vnútroštátnych orgánov musia zahŕňať informácie o:
• zozname všeobecných transferových licencií, ktoré vydali,
• výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje každá zo všeobecných
transferových licencií, a iných podmienkach, ktoré s nimi
súvisia,
• licenčných výnimkách udelených prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov,
• oznamovacom postupe pred prvým použitím všeobecných
transferových licencií alebo o krokoch, ktoré treba vykonať
pri podávaní žiadosti o globálnu/individuálnu transferovú
licenciu,
• kritériách a postupe certifikácie na vnútroštátnej úrovni.

Webové sídla príslušných orgánov zodpovedných za
vnútroštátne certifikačné postupy sú uvedené nižšie.

PRÍLOHA
BELGICKO

REGIÓN BRUSEL – HLAVNÉ
MESTO
39944 Moniteur belge_21062013_
belgisch staatsblad
FLÁMSKY REGIÓN
Certificaat van gecertificeerde
persoon
VALÓNSKY REGIÓN
Arrêté du Gouvernement wallon du
23 mai 2013

BULHARSKO
• Процедура и документи за
получаване на сертификат
• Defence-Related Products and DualUse Items and Technologies Export
Control Act
• What is required for transfer of
defence related products to the
territory of Bulgaria?

ČESKO
Act No 38/1994 Sb, Certifikace of 30
June 2012 (In EN Certification)

CHORVÁTSKO
The Trade Control of Military Goods
and Non-Military Lethal Goods

CYPRUS
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής /
Εξαγωγής

DÁNSKO

ÍRSKO

MAĎARSKO

SLOVENSKO

• Certificering

Art 15 End Use Certificate EUC

Tanúsítás

• Order No. 691 of 27 June 2012 on
certification

Military Products

Zákon č. 392/2011 Z.z. o
obchodovaní s výrobkami
obranného priemyslu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

ESTÓNSKO
Strategic Goods Act

FÍNSKO
• Exports, transfer, transit and
brokerage of defence materiel
• Act on the export of defence
materiel 282/2012, chapter 5
• Puolustustarvikkeiden vienti, siirto,
kauttakuljetus ja välitys

ISLAND
• Act on Control of Services and
Items that may have Strategic
Significance
• Form 1: Application for
authorisation for export of
controlled items
• Form 2: End-use certificate

LITVA

NEMECKO
• Allgemeine Informationen
• Zertifizierungsverfahren

SLOVINSKO

• Antrag

Decree on authorisations for the
production and trade in military
weapons and equipment and on
prior authorisation for the import,
export, transit and transfer of
defence equipment

• Fragebogen

NÓRSKO
Sertifisering

POĽSKO
The authority responsible for
certification in Poland, Internal
Security Agency

FRANCÚZSKO

• Lietuvos Respublikos strateginių
prekių kontrolės įstatymo pakeitimo
įstatymas

• Arrêté relatif à la procédure
de certification des entreprises
souhaitant être destinataires de
produits liés à la défense

• Republic of Lithuania Law Amending
the Law on the Control of Strategic
Goods, 11 October 2011 No
XI-1616

• Certification

• Resolution on the approval of the
licensing rules for export, import,
transit, brokering and intra-EU
transfer of strategic goods

Innergemeinschaftliche
Verbringung von Militärgütern

LOTYŠSKO

RUMUNSKO

• Par Vispārīgās sūtījuma licences
spēkā stāšanos

Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 158/1999 privind
regimul de control al exporturilor,
importurilor și altor operațiuni
cu produse militare, capitolul III:
Certificarea

GRÉCKO
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4028
Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993

HOLANDSKO
Strategische goederen (vergunningen
voor in-, uit- en doorvoer)

• Law on Strategic goods Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likums

LUXEMBURSKO
Article 9 de la loi du 28 juin 2012

ŠPANIELSKO
Guía del Operador Material de
Defensa: Empresas certificadas

PORTUGALSKO

ŠVÉDSKO

Law no. 37/2011, 22 June,
Articles no. 16 and 17, Section 3 –
Certification of defence enterprises

Certifiering som mottagare av
krigsmateriel

RAKÚSKO

• Art 10-sexies Law 185/90
Regulation about the armament
licencing and controls

TALIANSKO

• Law 185/90 Implementing rules
about regulation on armament
licensing and controls
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OBRÁŤTE SA NA EÚ
Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct.
Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke:
https://europa.eu/european-union/contact_sk
Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:
—
prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
—
prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
—
e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ
Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa:
https://europa.eu/european-union/index_sk
Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej stránke https://op.europa.eu/sk publications.
Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum
(pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).
Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: https://eur-lex.
europa.eu
Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (https://data.europa.eu/euodp/sk) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ.
Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.

HV-08-21-301-SK-N

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/
eu-defence-industry/eu-transfers-defence-relatedproducts_en
CERTIDER website
https://webgate.ec.europa.eu/certider/public/welcome
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