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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
(1) Dne 28. února 2013 Rada přijala rozhodnutí 2013/109/SZBP, kterým se mění 

rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii1. Toto rozhodnutí 
změnilo oblast působnosti odchylek, pokud jde o embargo na zbraně a související 
technickou pomoc.  

(2) Zákazy týkající se technické pomoci se provádí na úrovni Unie na základě nařízení 
Rady (EU) č. 36/2012. Je nezbytné nařízení Rady (EU) č. 36/2012 odpovídajícím 
způsobem aktualizovat. 

(3) K provedení těchto opatření je nezbytná další činnost Unie. 

                                                 
1 Úř. věst. L 28, 1.3.2013, s. 8. 
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Společný návrh 

NAŘÍZENÍ RADY, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Sýrii 

 

RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,  

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku a Evropské komise, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 18. ledna 2012 Rada přijala nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních 
vzhledem k situaci v Sýrii2 s cílem provést rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. 
prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii3. Rozhodnutí 2012/739/SZBP ze 
dne 29. listopadu 2012 zrušilo a nahradilo rozhodnutí 2011/782/SZBP.  

(2) Rozhodnutí Rady 2013/109/SZBP ze dne 28. února 2013, kterým se mění rozhodnutí 
2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii4, zahrnuje dodatečné odchylky, 
pokud jde o poskytování technické pomoci. 

(3) Uvedená opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a 
k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, 
aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech 
členských státech. 

(4) Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 
Nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto: 

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„Odchylně od odstavce 1 se zákazy v něm uvedené nepoužijí na poskytování technické 
pomoci, financování a na finanční pomoc týkající se: 

– technické pomoci určené výlučně na podporu Pozorovatelské mise OSN pro 
uvolňování napětí (UNDOF), 

– nesmrtonosného vojenského vybavení nebo vybavení, které může být použito k 
vnitřním represím, určeného pro humanitární účely nebo pro ochranu nebo pro 
ochranu civilního obyvatelstva, pro programy OSN a Unie na podporu budování 

                                                 
2 Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1. 
3 Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56. 
4 Úř. věst. L 58, 1.3.2013, s. 8. 
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institucí či operace Unie a OSN pro řešení krizí nebo pro syrskou Národní koalici 
opozičních a revolučních sil, určeného na ochranu civilního obyvatelstva, 

– nebojových vozidel vyrobených za použití materiálů, jež poskytují balistickou 
ochranu, nebo těmito materiály vybavených, která jsou určena výhradně pro ochranu 
personálu Unie a jejích členských států v Sýrii nebo pro syrskou Národní koalici 
opozičních a revolučních sil, určených na ochranu civilního obyvatelstva, 

– technické pomoci, zprostředkovatelských služeb a jiných služeb syrské Národní 
koalici opozičních a revolučních sil, určených na ochranu civilního obyvatelstva, 

za podmínky, že toto poskytnutí nejdříve schválí příslušný orgán členského státu určený na 
internetových stránkách, jejichž seznam je uveden na seznamu v příloze III.“ 

Článek 2 
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 

 Za Radu 
 předseda 
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