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I.

ÚVOD

1. Iniciatíva vojenskej mobility je kľúčovým faktorom rýchleho a plynulého pohybu vojenského
personálu, materiálu a vybavenia pre bežné činnosti a počas kríz a konfliktov v rámci EÚ
a mimo nej. Je dôležitá aj za okolností krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19,
pretože posilňuje celkovú pripravenosť a odolnosť Únie. Okrem toho má potenciál prispieť
k hospodárskej obnove kritických sektorov EÚ, ako je obrana a doprava, v situácii po
pandémii, a to najmä prostredníctvom verejných investícií.
2. Iniciatíva vojenskej mobility bola spustená 10. novembra 20171 a ďalej rozpracovaná
v akčnom pláne EÚ v oblasti vojenskej mobility (ďalej len „akčný plán“) z 28. marca 20182.
Riešia sa v nej tri hlavné oblasti – dopravná infraštruktúra, regulačné a procedurálne otázky
a ďalšie prierezové témy, a to tak, že sa podporujú civilno-vojenské synergie a využívajú sa
existujúce politiky a nástroje. Zameriava sa na pridanú hodnotu Únie v súvislosti s tým, že
umožňuje členským štátom EÚ konať rýchlejšie a účinnejšie v rámci spoločnej bezpečnostnej
a obrannej politiky, národných a nadnárodných činností.
3. Predsedníčka von der Leyenová zdôraznila, že je nevyhnutné, aby EÚ vytvorila skutočnú
európsku obrannú úniu3. Akčný plán, ktorý predložili vysoký predstaviteľ a Komisia, je
jedným z jej možných základov. Okrem toho prispieva k napĺňaniu úrovne ambícií v oblasti
bezpečnosti a obrany, ktoré schválila Rada 14. novembra 20164 po predložení globálnej
stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ v júni 20165.
4. Akčný plán sa vykonáva v súlade so stálou štruktúrovanou spoluprácou, a to aj na úrovni
projektov, a takisto je v súlade aj s konkrétnymi opatreniami, ktoré členské štáty EÚ schválili
25. júna 20186. Ako „vlajková loď“ spolupráce medzi EÚ a NATO pokračujú účinné
interakcie medzi zamestnancami EÚ a NATO o vojenskej mobilite s konkrétnymi cieľmi
založenými na predtým dosiahnutých výsledkoch, najmä na koherentnosti medzi príslušnými
súbormi vojenských požiadaviek, ktoré sú základom práce obidvoch organizácií v tejto
oblasti. Táto spolupráca pokračuje v rámci vykonávania varšavského a bruselského
spoločného vyhlásenia7, súvisiaceho spoločného súboru návrhov8 a nasledujúceho
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Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade o zlepšovaní vojenskej mobility v Európskej únii
[JOIN(2017) 41 final].
Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne vojenskej mobility [JOIN(2018) 5
final].
Napr.: Ambicióznejšia Únia, Môj plán pre Európu: politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu
2019 – 2024, U. von der Leyen, 10. september 2019, https://op.europa.eu/sk/publication-detail//publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1; hlavný prejav predsedníčky von der Leyenovej na
Svetovom ekonomickom fóre, 22. január 2020,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_102.
Závery Rady o vykonávaní globálnej stratégie EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany, 14. novembra 2016,
https://www.consilium.europa.eu/media/22459/eugs-conclusions-st14149en16.pdf.
Spoločná vízia, spoločný postup: silnejšia Európa, globálna stratégia pre zahraničnú
a bezpečnostnú
politiku
Európskej
únie,
jún
2016,
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.
Závery Rady o bezpečnosti a obrane v kontexte globálnej stratégie EÚ, 25. jún 2018, odsek 18,
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10246-2018-INIT/sk/pdf.
Spoločné vyhlásenie predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie a generálneho tajomníka
Organizácie Severoatlantickej zmluvy, 8. júl 2016, https://www.consilium.europa.eu/media/21481/natoeu-declaration-8-july-en-final.pdf; spoločné vyhlásenie predsedu Európskej rady, predsedu Európskej
komisie a generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy o spolupráci medzi EÚ
a NATO,10. júl 2018, https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf.
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priebežného štruktúrovaného dialógu o vojenskej mobilite na úrovni zamestnancov.
Štruktúrovaným dialógom o vojenskej mobilite sa podrobnejšie zaoberá posledná 5. správa
o pokroku v oblasti spolupráce medzi EÚ a NATO9.
5. Vykonávanie akčného plánu pokračovalo dobrým tempom vďaka úzkej a nepretržitej
spolupráci medzi útvarmi Komisie, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť vrátane
Vojenského štábu EÚ a Európskou obrannou agentúrou, ako aj vďaka plnému zapojeniu
členských štátov EÚ do celovládneho prístupu pri rešpektovaní ich národnej zvrchovanosti
a rozhodovania.
6. V akčnom pláne sa požaduje, aby vysoký predstaviteľ a Komisia predkladali pravidelné
správy o pokroku10. Prvá spoločná správa o pokroku pri vykonávaní akčného plánu v oblasti
vojenskej mobility (ďalej len „správa“) bola predložená 3. júna 201911. Dospelo sa v nej
k záveru, že vo všetkých oblastiach sa dosiahol značný a hmatateľný pokrok, a stanovilo sa
v nej, že nová správa o pokroku bude predložená do konca leta 2020. Rada uvítala správu
a skutočnosť, že v kľúčových oblastiach sa dosiahol dobrý pokrok a hmatateľné výsledky12.
7. Táto druhá správa sa predkladá ako doplnok k druhej výročnej správe Európskej obrannej
agentúry o vojenskej mobilite13, ktorú riadiaci výbor agentúry uvítal 25. mája 2020.

II.

VOJENSKÉ POŽIADAVKY NA VOJENSKÚ MOBILITU V RÁMCI EÚ
A MIMO NEJ
A. Aktualizácia vojenských požiadaviek

8. Politický a bezpečnostný výbor vyzval 8. mája 2019 Európsku službu pre vonkajšiu
činnosť/Vojenský štáb EÚ, aby poskytli aktualizáciu parametrov dopravnej infraštruktúry
a geografických údajov vojenských požiadaviek na vojenskú mobilitu v rámci EÚ a mimo
nej14 (ďalej len „vojenské požiadavky“). Rada 15. júla 2019 schválila aktualizované vojenské
požiadavky pripravené Vojenským štábom EÚ v úzkej spolupráci s útvarmi Komisie,
Európskou obrannou agentúrou a členskými štátmi EÚ. Aktualizácia geografických údajov
poskytla členským štátom EÚ príležitosť preskúmať a upraviť informácie týkajúce sa určitých
častí vojenskej dopravnej siete (napr. chýbajúce spojenia a cezhraničné prvky), ako aj
podrobnejšie posúdiť technické požiadavky v nadväznosti na celovládny prístup, do ktorého
sú zapojené príslušné vnútroštátne orgány nad rámec ministerstiev obrany. Vykonávanie
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Závery Rady o vykonávaní spoločného vyhlásenia predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie
a generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy, 6. december 2016,
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/sk/pdf; závery Rady o vykonávaní
spoločného vyhlásenia predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie a generálneho tajomníka
Organizácie Severoatlantickej zmluvy, 5. december 2017,
https://www.consilium.europa.eu/media/31947/st14802en17.pdf.
Piata správa o pokroku pri vykonávaní spoločného súboru návrhov, ktoré schválili Rady EÚ a NATO
6. decembra 2016 a 5. decembra 2017, 16. jún 2020,
https://www.consilium.europa.eu/media/44451/200616-progress-report-nr5-eu-nato-eng.pdf.
Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne vojenskej mobility, 28. marec
2018 [JOIN(2018) 5 final], s. 10.
Správa Európskemu parlamentu a Rade o pokroku pri vykonávaní akčného plánu v oblasti vojenskej
mobility [JOIN(2019) 11 final].
Závery Rady o bezpečnosti a obrane v kontexte globálnej stratégie EÚ, 17. jún 2019, odsek 52,
https://www.consilium.europa.eu/media/39786/st10048-en19.pdf.
Príloha k dokumentu SB 2020/023, 25. máj 2020.
Vojenské požiadavky na vojenskú mobilitu v rámci EÚ a mimo nej (ST 14770/18), 28. november 2018.
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celkovej práce a informovanie o nej sa uskutočňovalo v prípade potreby s koordináciou
s NATO na úrovni zamestnancov15.
9. Aktualizácia vojenských požiadaviek poskytla pevný základ pre ďalšie kroky pri vykonávaní
akčného plánu v oblasti infraštruktúry, a to najmä aktualizáciu analýzy rozdielov
a požiadaviek na dvojaké použitie, ktoré sú uplatniteľné na financovanie dopravnej
infraštruktúry dvojakého použitia z Nástroja na prepájanie Európy na roky 2021 – 2027 (pozri
body 14 až 20 nižšie).

III.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

10. Vzhľadom na to, že armáda pri svojich presunoch závisí od civilnej dopravnej infraštruktúry,
zvýšenie synergií medzi transeurópskou dopravnou sieťou a vojenskými potrebami je
základným pilierom akčného plánu.

A. Financovanie dopravnej infraštruktúry dvojakého použitia
11. Do jari 2019 dosiahli spoluzákonodarcovia spoločnú dohodu a schválili navrhnuté znenie
nariadenia o Nástroji na prepájanie Európy na roky 2021 – 2027, ktoré obsahovalo potrebné
ustanovenia na financovanie projektov dopravnej infraštruktúry dvojakého použitia (tak
modernizácia existujúcej, ako aj výstavba novej infraštruktúry)16. Finančné prostriedky
pridelené na Nástroj na prepájanie Európy na roky 2021 – 2027 sa nechali na schválenie
v rámci rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027.
12. Európska rada 21. júla 2020 dosiahla dohodu o novom dlhodobom rozpočte EÚ. Na vojenskú
mobilitu sa v rámci Nástroja na prepájanie Európy na roky 2021 – 2027 vyčleňuje
1,5 miliardy EUR (v súčasných cenách 1,69 miliardy EUR)17. Od septembra 2020 dohoda
čaká na schválenie Európskym parlamentom.
Aktualizácia vojenských požiadaviek
13. Počiatočná analýza rozdielov medzi vojenskými požiadavkami a požiadavkami
transeurópskej dopravnej siete zistila rozdiely v civilných a vojenských súboroch požiadaviek
na infraštruktúru, ako aj chýbajúce spojenia vo vojenskej dopravnej sieti18. Závery
počiatočnej analýzy rozdielov viedli k rozhodnutiu aktualizovať vojenské požiadavky.
Aktualizovaný dokument o vojenských požiadavkách, ktorý Rada schválila 15. júla 201919,
obsahuje revízie všeobecných požiadaviek na infraštruktúru a strategických geografických
údajov (pozri body 8 až 9 vyššie).
Aktualizovaná analýza rozdielov
15
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Vojenské požiadavky na vojenskú mobilitu v rámci EÚ a mimo nej, aktualizácia (ST 10921/19), 4. júl
2019, schválené Radou 15. júla a konsolidované so zostávajúcou časťou 19. júla (ST 11373/19).
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy
a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 – správa o pokroku, Rada Európskej únie
[2018/0228(COD)], 13. marec 2019, https://www.consilium.europa.eu/media/38507/st07207-re01en19.pdf.
Mimoriadne zasadnutie Európskej rady (17., 18., 19., 20. a 21. júl 2020) – závery, 21. júl 2020, s. 53,
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf.
Spoločný pracovný dokument útvarov o vojenských požiadavkách a transeurópskej dopravnej sieti:
analýza rozdielov, 3. máj 2019, [SWD(2019) 175 final].
Vojenské požiadavky na vojenskú mobilitu v rámci EÚ a mimo nej, aktualizácia (ST 10921/19), 4. júl
2019, schválené Radou 15. júla a konsolidované so zostávajúcou časťou 19. júla (ST 11373/19).
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14. Po aktualizácii vojenských požiadaviek a po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ
31. januára 2020 predložili útvary Komisie a ESVČ 17. júla 2020 Rade aktualizovanú analýzu
rozdielov medzi vojenskými požiadavkami a požiadavkami transeurópskej dopravnej siete20.
15. V aktualizovanej analýze rozdielov sa dospelo k záveru, že aktualizácia vojenských
požiadaviek mala pozitívny vplyv na vojenskú mobilitu v rámci EÚ a mimo nej. Po prvé,
medzi civilnými a vojenskými súbormi požiadaviek na technickú infraštruktúru je teraz menej
rozdielov a tam, kde pretrvávajú rozdiely, sa v niektorých prípadoch zmenšili. Preto je teraz
potrebných menej zmierňujúcich opatrení na presuny vojenských síl. Po druhé, celková dĺžka
a počet uzlov vojenskej dopravnej siete sa zvýšili. Niektoré z týchto doplnení vojenskej
dopravnej siete pomohli znížiť počet chýbajúcich cezhraničných spojení. Hoci sa prekrytie
medzi vojenskou dopravnou sieťou a transeurópskou dopravnou sieťou nepatrne znížilo
z 94 % na 93 %, zostáva naďalej veľmi vysoké.
16. Okrem toho by bol potenciálne v súčasnosti väčší počet projektov dopravnej infraštruktúry
oprávnený na financovanie z budúcich výziev na predkladanie návrhov v oblasti vojenskej
mobility v rámci Nástroja na prepájanie Európy, a to z dôvodu rozšírenia celej vojenskej
dopravnej siete.
Požiadavky na dvojaké použitie
17. V texte nariadenia o Nástroji na prepájanie Európy na roky 2021 – 2027, ako ho schválili
spoluzákonodarcovia, sa stanovuje, že Komisia prijme vykonávacie nariadenie, v ktorom určí
požiadavky na infraštruktúru uplatniteľné na opatrenia v oblasti infraštruktúry dvojakého
použitia. Hoci nariadenie o Nástroji na prepájanie Európy na roky 2021 – 2027 ešte nebolo
prijaté, útvary Komisie začali vypracovávať vykonávacie nariadenie týkajúce sa požiadaviek
na dvojaké použitie, aby sa financovanie projektov mohlo začať čo najskôr od roku 2021.
18. Od polovice apríla do konca leta 2019 konzultovali útvary Komisie s príslušnými
združeniami všetkých druhov dopravy s cieľom určiť horné hranice požiadaviek na
infraštruktúru, ktoré by boli užitočné na civilné účely. Po prijatí príspevkov od dopravných
združení útvary Komisie v úzkej koordinácii s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť
vrátane Vojenského štábu EÚ a na základe konzultácií s Európskou agentúrou pre bezpečnosť
letectva, Európskou obrannou agentúrou, ako aj Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete
pripravili prvý návrh požiadaviek na dvojaké použitie. Návrh vychádzal z prekrytia medzi
parametrami infraštruktúry stanovenými vo vojenských požiadavkách a vstupmi od
dopravných združení.
19. Návrh požiadaviek na dvojaké použitie sa potom zlepšoval počas troch stretnutí, na ktorých
sa zúčastnili členovia Výboru pre transeurópsku dopravnú sieť a experti z ministerstiev
obrany členských štátov EÚ a ktoré sa uskutočnili od septembra 2019 do januára 2020. Na
záverečnom stretnutí bol predložený návrh, na ktorom sa neformálne dohodli členské štáty
EÚ. Dňa 17. júla 2020 útvary Komisie zaslali členským štátom EÚ návrh vykonávacieho
nariadenia na pripomienkovanie, aby ho bolo možné prijať hneď po nadobudnutí účinnosti
Nástroja na prepájanie Európy na roky 2021 – 2027.
20. Požiadavky na dvojaké použitie sa stanú referenčným bodom pre budúce plánovanie
infraštruktúry pre členské štáty EÚ, ktoré chcú využívať synergie medzi civilnou a vojenskou
mobilitou.

20

Spoločný pracovný dokument útvarov o aktualizovanej analýze rozdielov medzi vojenskými
požiadavkami a požiadavkami transeurópskej dopravnej siete, 17. júl 2020 [SWD(2020) 144 final].
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Plán projektov dvojakého použitia
21. Útvary Komisie vyzvali členské štáty EÚ, aby určili svoje prioritné projekty dvojakého
použitia a predložili ich v prvom polroku 2020 tak, aby útvary Komisie mohli na základe
dôkladných konzultácií s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť vrátane Vojenského štábu
EÚ pripraviť plán projektov zodpovedajúci potrebám dvojakého použitia na európskej úrovni.
22. Hoci sa v roku 2019 dosiahla veľmi pozitívna dynamika vrátane neformálneho dokončenia
požiadaviek na dvojaké použitie v januári 2020, príprava plánu projektov sa v roku 2020
spomalila v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Stále však prebiehajú práce na
zabezpečení toho, aby útvary Komisie dokončili plán projektov do konca roku 2020 tak, ako
sa plánovalo. Doteraz sa uskutočnilo niekoľko stretnutí a prvé trendy ukazujú veľký záujem
zo strany členských štátov EÚ.
23. Ako už bolo uvedené, Európska rada schválila rozpočet na financovanie dopravnej
infraštruktúry dvojakého použitia vo výške 1,69 miliardy EUR21. Vzhľadom na veľký záujem
a pripravenosť členských štátov investovať pomôže rozpočet stimulovať hospodárstvo, a tým
takisto prispeje k zotaveniu z krízy spôsobenej ochorením COVID-19, najmä v prípade, ak by
sa financovanie projektov mohlo uskutočniť prednostne.

B. Revízia nariadenia o transeurópskej dopravnej sieti22
24. Útvary Komisie v súčasnosti pracujú na dokončení preskúmania nariadenia o transeurópskej
dopravnej sieti do novembra 2020. Ako sa uvádza v akčnom pláne23, bude sa v ňom
posudzovať potreba zahrnúť do revidovaného nariadenia určité požiadavky na dvojaké
použitie, ako aj doplniť do transeurópskej dopravnej siete určité časti vojenskej dopravnej
siete – konkrétne tie časti, v ktorých bol zaznamenaný výrazný tok civilnej prepravy.

C. Informačný systém TENtec
25. Po tom, ako Rada v novembri 2018 schválila počiatočné znenie vojenských požiadaviek,
útvary Komisie namapovali údaje o vojenskej dopravnej sieti do interaktívneho prehliadača
máp TENtec24, a umožnili tak praktickú vizualizáciu vojenskej dopravnej siete EÚ. Po
aktualizácii vojenských požiadaviek v júli 2019 útvary Komisie aktualizovali aj interaktívny
prehliadač vojenskej dopravnej siete. Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ v januári 2020
útvary Komisie vykonali ďalšiu aktualizáciu prehliadača. Útvary Komisie naďalej hľadajú
spôsoby, ako ho ešte vylepšiť.
26. Prehliadač TENtec dostal pozitívnu spätnú väzbu a je aj naďalej hlavným prostriedkom
zamestnancov inštitúcií EÚ a zástupcov členských štátov EÚ na prístup do vojenskej
dopravnej siete EÚ a jej analýzu.
27. Pokiaľ ide napokon o možné prepojenie vojenských a civilných databáz uvedených v akčnom
pláne, očakáva sa, že konzultácie s príslušnými stranami sa začnú v druhom polroku 2020.
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Pozri poznámku pod čiarou č. 17 vyššie.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie
pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348,
20.12.2013, s. 1).
Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne vojenskej mobility [JOIN(2018) 5
final], s. 5.
Prístup k interaktívnemu prehliadaču sa poskytuje na základe zásady „need-to-know“ prostredníctvom emailovej adresy move-tentec@ec.europa.eu.
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IV.

PREPRAVA NEBEZPEČNÉHO TOVARU

28. Vojenskej oblasti by prospelo, ak by sa na úrovni EÚ dosiahla ďalšia harmonizácia v oblasti
prepravy nebezpečného tovaru. V roku 2019 Európska obranná agentúra predstavila výsledky
svojho prieskumu zaoberajúceho sa existujúcimi pravidlami a predpismi uplatniteľnými na
prepravu nebezpečného tovaru vo vojenskom sektore, ktorý mapoval vnútroštátne legislatívne
rámce so zameraním na prekážky a obmedzenia pohybu nebezpečného tovaru. Hoci sa
príslušné závery riešia na vnútroštátnej úrovni, rozhodlo sa, že zistenia prieskumu sa budú
riešiť v rámci prebiehajúceho programu Európskej obrannej agentúry s názvom
„Optimalizácia schvaľovania postupov cezhraničných presunov v Európe“.
29. Útvary Komisie a Európska obranná agentúra zriadili platformu na výmenu poznatkov medzi
civilnými a vojenskými expertmi o preprave nebezpečného tovaru. Táto výmena sa
uskutočňovala prostredníctvom účasti na stretnutiach príslušných spoločenstiev a kontaktov
medzi zamestnancami. Experti pokračujú v úzkej spolupráci, najmä pokiaľ ide o technické
dohody pre pozemné a letecké presuny, o ktorých sa v súčasnosti rokuje v rámci programu
schvaľovania cezhraničných presunov. Vo februári 2020 sa okrem toho zorganizoval
špecializovaný seminár o preprave nebezpečného tovaru s cieľom podporiť spoločné
porozumenie medzi všetkými zúčastnenými členmi programu „Optimalizácia schvaľovania
postupov cezhraničných presunov v Európe“.
30. Útvary Komisie naďalej podporovali Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (najmä
Vojenský štáb EÚ) a Európsku obrannú agentúru pri vytváraní súdržných dobrovoľných
postupov na úrovni členských štátov založených na civilných pravidlách uplatniteľných na
prepravu nebezpečného tovaru. V tejto súvislosti v rámci štruktúrovaného dialógu medzi EÚ
a NATO o vojenskej mobilite inštitúcie a orgány EÚ pokračovali v posudzovaní možnosti
odvolávať sa na normalizačnú dohodu NATO AMovP6 ako na referenčný súbor pravidiel
týkajúcich sa prepravy nebezpečného tovaru vo vojenskej oblasti, a tak využiť jej odtajnenie
v roku 2019.
31. Práca, ktorú Európska obranná agentúra vykonala v rámci technickej dohody o schvaľovaní
cezhraničných presunov (Technical Arrangement on Cross-Border Movement Permission –
CBMP TA) pre oblasť pozemných presunov, jasne ukazuje, že posilnená spolupráca
a vzájomná dôvera medzi členskými štátmi EÚ vo vojenskom sektore by bola prospešná pre
úsilie zamerané na riešenie odlišných vnútroštátnych prístupov. Opatrenie, ktoré spája
uplatňovanie civilných pravidiel ako štandardného prístupu a je v prípade potreby doplnené
o ustanovenia normalizačnej dohody NATO AMovP6, by malo v zásade postačovať na to,
aby umožnilo rýchlu a plynulú medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru na vojenské
účely v rámci EÚ.
32. V rámci hodnotenia uskutočniteľnosti a potreby ďalších krokov na úrovni EÚ útvary Komisie
analyzovali niekoľko možností, s cieľom vytvoriť referenčný rámec pre pravidlá, ktoré sa
majú uplatňovať pri preprave nebezpečného tovaru vo vojenskej oblasti. Právny základ pre
všetky ďalšie kroky sa stanoví v úzkej spolupráci medzi útvarmi Komisie a Európskou
službou pre vonkajšiu činnosť, do ktorej je zapojená aj Európska obranná agentúra.

V.

CLÁ A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
A. Clá
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33. Konkrétne opatrenia uvedené v akčnom pláne s cieľom zefektívniť a zjednodušiť colné
formality pre cezhraničné presuny vojenských síl a súčasne zabezpečiť synergie s NATO
zahŕňajú najmä zmeny dvoch nariadení Komisie25 spojených s colnými predpismi Únie.
34. Komisia 3. apríla 2020 prijala zmenu delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorá
nadobudla účinnosť 16. júla 202026. V tejto zmene sa definuje koncepcia tovaru presúvaného
alebo používaného v rámci vojenských činností a ustanovuje sa tlačivo EÚ 302 ako colný
doklad, ktorý majú používať členské štáty EÚ, a to aj v kontexte vojenských činností
týkajúcich sa spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Únie. Tlačivo EÚ 302 sa môže
používať popri existujúcom tlačive NATO 302 ako colné vyhlásenie pre rôzne cezhraničné
presuny.
35. Vzor tlačiva EÚ 302 bol vypracovaný spolu s členskými štátmi EÚ v rámci programu
Európskej obrannej agentúry pre colnú oblasť. Agentúra po súhlase svojho riadiaceho výboru
z augusta 2019 poskytla v septembri 2019 Komisii vzor tlačiva EÚ 302, aby sa zahrnulo do
revízie colných predpisov Únie.
36. Súbežne s prácou na delegovanom nariadení prijala Komisia 29. júna 2020 zmenu
vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, ktorá nadobudla účinnosť 20. júla 202027. Zmeny
vykonávacieho nariadenia zahŕňajú najmä procedurálne pravidlá na používanie tlačív EÚ
a NATO 302.
37. Uvedené zmeny, ktoré sa majú začať účinne uplatňovať po lete 2020, podstatne prispejú
k dosiahnutiu cieľov stanovených v akčnom pláne, pokiaľ ide o zjednodušenie
a racionalizáciu súvisiacich colných postupov v celej EÚ a zabezpečenie toho, aby colné
úrady vo všetkých členských štátoch EÚ jednotne zaobchádzali s cezhraničnými presunmi
vojenských síl. Na ďalšie zabezpečenie jednotného zaobchádzania pripravujú útvary Komisie
osobitné usmernenie o používaní tlačiva EÚ 302 pre vojenských používateľov a colné úrady.
Na tento účel ďalej rozpracujú usmernenie navrhnuté Európskou obrannou agentúrou a budú
takisto konzultovať s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Očakáva sa, že prvá verzia
tohto usmernenia bude k dispozícii koncom roka 2020.
38. Formulár EÚ 302 bol vypracovaný úplne transparentne a v dialógu s NATO. Úplné
zosúladenie vzorov pre tlačivo EÚ a NATO 302 by si vyžadovalo úpravu zo strany NATO.
V prípade zjednodušenia colného postupu je pre vojenských používateľov uprednostňovaným
konečným stavom to, že EÚ a NATO budú používať rovnaké vzory tlačív 302, pričom obidve
si zachovajú svoj odlišný právny základ.
39. Pokiaľ ide o možné používanie tlačiva EÚ 302 v digitálnom formáte, Európska obranná
agentúra vypracovala spolu s prispievajúcimi členskými štátmi dohodu o programe. Prvým
25

26

27

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie
určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1); vykonávacie
nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá
vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/877 z 3. apríla 2020, ktorým sa mení a opravuje delegované
nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 952/2013 a ktorým sa mení
delegované nariadenie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 203, 26.6.2020, s. 1).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 893/2020 z 29. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie
nariadenie (EÚ) 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie
(Ú. v. EÚ L 206, 30.6.2020, s. 8).
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krokom je posúdenie potreby digitalizácie tlačiva 302 a možných rizík a prínosov, ktoré by
tento krok priniesol. V závislosti od výsledku tohto posúdenia sa očakáva, že štúdia
vymedzujúca technické špecifikácie vhodného vojenského colného systému stanoví rámec pre
ďalšie kroky v oblasti digitalizácie. Podpísanie dohody o programe sa očakáva do konca roka
2020.

B. Daň z pridanej hodnoty
40. Ďalším dôležitým výsledkom dosiahnutým od minuloročnej správy je prijatie smernice Rady
(EÚ) 2019/223528 16. decembra 2019. Táto smernica zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie
v oblasti obranného úsilia v rámci NATO a v rámci EÚ z daňového hľadiska tak, že sa
dodávky ozbrojeným silám oslobodzujú od dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, keď
sú tieto sily nasadené mimo vysielajúceho členského štátu a podieľajú sa na obrannom úsilí
v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Toto oslobodenie už existuje pre
dodávky ozbrojeným silám, ktoré sa podieľajú na obrannom úsilí NATO mimo svojich krajín.
Zosúladením nepriameho daňového zaobchádzania v súvislosti s obidvoma obrannými
úsiliami sa v rámci zmeny uznáva rastúci význam spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
a vojenskej mobility.
41. Členské štáty EÚ musia prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na
dosiahnutie súladu s touto smernicou, aby sa tieto opatrenia mohli začať uplatňovať od 1. júla
2022.

VI.

POVOĽOVANIE CEZHRANIČNÝCH PRESUNOV

42. Činnosti v tejto oblasti sa ďalej rozvíjali v rámci Európskej obrannej agentúry, a to v rámci
programu „Optimalizácia schvaľovania postupov cezhraničných presunov v Európe“, ku
ktorému sa pripojilo 25 zúčastnených členských štátov, ako aj Nórsko na základe správnej
dohody s Európskou obrannou agentúrou. Cieľom programu „Optimalizácia schvaľovania
postupov cezhraničných presunov v Európe“ je slúžiť ako strešný program na vypracovanie
dvoch technických dohôd, jednej pre oblasť pozemných presunov a druhej pre oblasť
leteckých presunov. Program napreduje veľmi dobre vďaka aktívnej účasti všetkých
príslušných zainteresovaných strán v mnohých pracovných skupinách ad hoc podporovaných
útvarmi Komisie a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť vrátane Vojenského štábu EÚ.
Prispievajúce členské štáty už vypracovali prvý návrh oboch technických dohôd, ktorý budú
ďalej rozvíjať experti zo všetkých prispievajúcich členských štátov s cieľom zrušiť existujúce
obmedzenia vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Zachovanie silného odhodlania
členských štátov EÚ plniť cieľ programu je zásadné pre vytvorenie harmonizovaného postupu
schvaľovania presunov v rámci Európy.
43. Program „Optimalizácia schvaľovania postupov cezhraničných presunov v Európe“ takisto
stavia na už existujúcich projektoch a činnostiach Európskej obrannej agentúry. Jedným
z týchto projektov je technická dohoda o európskych vojenských hraničných priechodoch
a tranzite pre pozemný presun v rámci projektu multimodálny dopravný uzol EÚ Európskej
obrannej agentúry, na ktorom sa zúčastňuje 17 členských štátov EÚ. Druhým príkladom je
začlenenie poznatkov získaných v rámci technickej dohody o diplomatických povoleniach,
28

Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme
spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (ST/14126/2019/INIT) (Ú. v. EÚ L 336,
30.12.2019, s. 10).
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ktorá bola uzavretá v roku 2012 a podpísalo ju 20 členských štátov EÚ. Technickou dohodou
sa účastníkom umožňuje prelietať s vojenskými dopravnými lietadlami ponad územia
partnerov a/alebo pristávať s vojenskými dopravnými lietadlami na územiach partnerov.

VII.

INÉ OTÁZKY

44. Ako sa uvádza v akčnom pláne, za relevantné pre vojenskú mobilitu sa takisto považujú
niektoré prierezové otázky, ako sú dezinformácie, kybernetická bezpečnosť a ochrana
kritickej infraštruktúry. Tieto oblasti sú súčasťou 22 opatrení spoločného rámca pre boj proti
hybridným hrozbám z roku 201629 a ich vykonávanie stále prebieha. Štvrtá správa
o vykonávaní spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám z roku 2016 a spoločného
oznámenia o zvyšovaní odolnosti a posilňovaní spôsobilosti riešiť hybridné hrozby z roku
2018 bola zverejnená 24. júla 202030.

VIII.

ZÁVERY A ĎALŠÍ POSTUP

45. Od prvej správy o pokroku sa pokračuje vo vykonávaní akčného plánu s konkrétnymi
a hmatateľnými výsledkami, ktorými sú konkrétne aktualizácia vojenských požiadaviek,
aktualizácia analýzy rozdielov, dohoda o požiadavkách na dvojaké použitie, ako aj prijatie
tlačiva EÚ 302 a smernice zabezpečujúcej rovnaké zaobchádzanie s obranným úsilím v rámci
NATO a v rámci EÚ z daňového hľadiska.
46. Útvary Komisie, Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska obranná agentúra budú
okrem toho pokračovať vo vykonávaní akčného plánu a posudzovať jeho pokrok. Bude sa to
uskutočňovať koordinovane na úrovni EÚ na základe dôkladných konzultácií s členskými
štátmi EÚ a pri plnom rešpektovaní ich národnej zvrchovanosti a rozhodovania, ako aj
v spolupráci medzi útvarmi Komisie, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a Európskou
obrannou agentúrou. Okrem toho činnosti pod vedením členských štátov EÚ, najmä v rámci
stálej štruktúrovanej spolupráce a jej príslušných projektov, ako aj vykonávania národných
záväzkov z roku 2018, priamo prispievajú k zlepšovaniu vojenskej mobility. Spoluprácu
v tejto oblasti ďalej posilňuje štruktúrovaný dialóg medzi EÚ a NATO na úrovni
zamestnancov. Komisia a vysoký predstaviteľ vítajú tento prístup a sú odhodlaní inkluzívne
a účinne pokračovať v práci.
47. Vysoký predstaviteľ a Komisia podajú ďalšiu správu o pokroku do konca leta 2021.

29

30

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Spoločný rámec pre boj proti hybridným
hrozbám – reakcia Európskej únie [JOIN(2016) 18 final].
Spoločný pracovný dokument útvarov: Správa o vykonávaní spoločného rámca pre boj proti hybridným
hrozbám z roku 2016 a spoločného oznámenia o zvyšovaní odolnosti a posilňovaní spôsobilosti riešiť
hybridné hrozby z roku 2018, 24. júl 2020 [SWD(2020) 153 final].
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